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 يف صفحات هذا العدد
 

 :احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده أما بعد 
سرية القدس اليت انطلقت غازيةً يف سبيل اهللا تعاىل يف مدينة اخلرب ، هـي               ف

قهم ما حيصل إلخوام يف فلسطني من قبل اليهود         ر أشاوس ، أ    أسودٍ سريةُ
واألمريكان فأعلنوها حرباً ضروساً ال اية هلا حىت خيرج آخـر جنـدي             
أمريكي من جزيرة العرب وآخر قرٍد يهودي من مسرى حممٍد صـلى اهللا             

على لسان شيخهم بأنه لن نأ أمريكا وال مـن          باهللا  عليه وسلم وأقسموا    
من قبل أن نعيشه واقعاً يف فلسطني ، وااهدون حني          يعيش يف أمريكا باأل   

يقومون ذا الواجب الشرعي ال يلتفتون إىل املتاجرين بقضية فلسطني سواًء 
من الفلسطينيني أنفسهم كعرفات وعريقات أو بعض ساسـة األحـزاب           

   موا من التقارب مع اليهود فلم يسلموا من التقـارب        ِلاألخرى الذين إن س
أو كان ذلك املتاجر من     ،  ت عميل اليهود وحامي حدودهم      مع حزب الال  

 ..غري الفلسطينيني ممن جتارم بالكالم والقيل والقال 
فااهدون سائرون حبول اهللا يف طريقهم وجهادهم وتطهري مقدسـام ال           

 ..ألن عملهم هذا مطلب شعيب أو رغبة عامة كال 
حتم عليهم ، وألم طائفة     بل قاموا جبهادهم املبارك ألنه واجب شرعي مت       

 ..منصورة تقاتل يف سبيل اهللا حىت يقاتل آخرهم املسيح الدجال 
  ..فلبيك يا قدس وإن سخط املبطلون ، ولبيك يا قدس وإن حنق املنافقون

  خيولنا قد أسرجت    حنو الوغى وحيثها الفرسانقدس إنَّ يا
 ألكفـانها    تأيت وخري ثيابنا اوخنيط أثواب الشهـادة علَّ

ال يقوم الدين إال بكتاٍب يهدي وسيف       
 "وكفى بربك هادياً ونصرياً"ينصر

 - شيخ اإلسالم ابن تيمية  -

 هـ١٤٢٥ –  ربيع الثاين١٥ – الثامن عشرالعدد 
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  ذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناسذلك من فضل اهللا علينا وعلى الناس       


على أشرف األنبياء أصلي وأسلم إال على الظاملني ، واحلمد هللا ويل الصاحلني ، والعاقبة للمتقني ، وال عدوان 
 :، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، أما بعد  املرسلنيو

 اهدين على وجه اخلصوص ، هو حمض فضله ورمحته ، يفرح به الناس ، فإن ما يكرم اهللا به عباده املؤمنني ، وا
وأمـا  ،     اللَِّه وِبرحمِتِه فَِبذَِلك فَلْيفْرحوا هو خير ِمما يجمعونَ        قُلْ ِبفَضلِ  ويشفي الصدور ، ويذهب غيظ القلوب       

مهما كانت قوم ، ألن اهللا سبحانه قادر على أن يعطل قوم مهما عظمت ، وأن يديل فقراء إىل اهللا العباد فهم ضعفاء    
  .عليهم عدوهم مهما ضعف ، فاألمور كلها بيده يصرفها كيف يشاء

واذْكُروا ِإذْ أَنتم قَِليلٌ مستضعفُونَ ِفي الْأَرِض  كروا نعمة اهللا عليهم فواجب املسلمني أن يعترفوا بفضل اهللا عليهم ، ويذ
لَّكُماِت لَعبالطَّي ِمن قَكُمزرِرِه وصِبن كُمدأَيو اكُمفَآو اسالن طَّفَكُمختافُونَ أَنْ يخونَتكُرشت   وأن حيذروا من االغترار

ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغِن عنكُم شيئاً وضاقَت  والعجب فإن ذلك سبب من أسباب الفشل واخلذالن 
ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضالْأَر كُملَيع .  

لية سرية القدس يف اخلرب فتحاً جديداً أكرم اهللا به ااهدين ، وأوقع احلكومة السعودية يف مآزق                 لقد كانت عم  
 احلكومـة    دوالراً وهذا يؤرق   ٤٢اوز الـ   فمنها ارتفاع أسعار النفط جمدداً إىل أعلى رقم يف تأريخ النفط فتج           : كبرية  

ر النفط هلا بأرخص األسعار ، ورغم هذا املأزق الكبري خيرج           زمة بضمان رفاهية أمريكا وتدفق استمرا     تاخلبيثة اليت هي مل   
علينا اإلعالم السلويل لريدد سفاهات عبد اهللا بن عبد العزيز بأن ااهدين يسعون إىل إضعاف اقتـصاد املـسلمني ، إن      

ـ     سلمني ارتفاع أسعار النفط هو يف مصلحة الشعب املسلم وال خيفى هذا على عاقل ، ولكن الذي ينـهب ثـروات امل
 إال ضيقاً يف املعيشة وغـالًء يف      بسببهم نفط ال جيد املسلمون   ويسرقها هم هؤالء الطواغيت الذين برغم ارتفاع أسعار ال        

األسعار وزيادة يف الرسوم والضرائب واملكوس ، فأينا إذاً هو الذي يسعى إىل اإلضرار باملسلمني إال إذا كان املـسلمون     
 .مريكيني والعياذ باهللا الذين يقصدهم الطواغيت هم األ

ـ                  ز ـومن مآزق احلكومة يف هذه العملية املباركة الفشل الذريع الذي منيت به رغم استعانتها بقـوات املارين
األمريكية ، فلجأت بعد ذلك إىل الكذب واالفتراء على ااهدين فكذبت حني ادعت أن ااهدين قتلوا الطفل املصري                  

ود الطاغوت برميهم العشوائي املتخبط ، يف حني أن كثرياً من وسـائل اإلعـالم احملليـة    رامي رمحه اهللا والذي قتله جن  
والعاملية ، احلكومية وغري احلكومية ، نقلت قصصاً كثرية عن شهود عيان بأن ااهدين كانوا يسألون كل من يلقونه عن 

عد عن سكن الكفار وأماكنهم ، مث كذبت حني دينه ، وما إن يعلموا بإسالمه إال ويعتذرون له وينصحونه ويذكرونه بالب 
ادعت أن ااهدين مل يستطيعوا االنسحاب إال باالحتماء بالرهائن أي أن قوات الطاغوت الفاشلة كانت قادرة علـى                  

فإن ااهدين مل يتركوا أحداً من الرهائن الكفار         ااهدين لوال حرصها على عدم إراقة دم الرهائن وهذا باطل صريح ،           
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 والـذين  إال وقتلوه وما بقي يف املبىن إال املسلمون الذين مل يتعرض هلم ااهدون بسوء    
 ، مث انـسحب     كانوا يتواصلون مع احلكومة باهلاتف ويعلموا أم غري مـستهدفني         

 – فقاغوت وأربكوهم جوم احترايف موااهدون بعد ذلك بعد أن أثخنوا يف جند الط
 ، مث كذبت حكومة آل سلول مرة أخرى         -والثناء احلسن   الفضل  و  احلمد وهللا وحده 

   اهدشهدا يف الطـائف         حني ادعت أن اين الذين قَتال عدداً من جنود الطاغوت مث است
بعد أيام من العملية كانت هلم عالقة بعملية اخلرب ، ستراً لفضيحتها التأرخيية ، مـع أن              

حاً إذ كيف يتسىن هلم أن خيترقوا هذا الكذب كان يف حد ذاته فشالً آخر لو كان صحي    
الطوق األمين على امع مث األطواق األمنية يف منطقة الشرقية مث ينتقلوا من شرق البالد             
إىل غرا ومبسافة تتعدى األلف ومخسمائة كيلو متر مـن دون أن تكتـشفهم هـذه                

 . احلكومة الغبية 
رب ، وقتل األملاين وقتل الـضباط       يف ينبع ، ويف اخل    (  هذه األحداث األخرية             إنَّ

إن هذه األحداث هي حمطة متحيص ومتييز بني الناس ، فالشرع       ) األمريكيني يف الرياض    
يا أَيهـا    :يوجب على الناس أن يناصروا ااهدين وأن يكونوا معهم كما قال تعاىل  

      اِدِقنيالص عوا مكُونو قُوا اللَّهوا اتنآم الَِّذين          وكما أمر رسول اهلدى صلى اهللا عليـه 
 وأما الطاغوت عبد اهللا      "جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم      : " وسلم  

بن عبد العزيز فقد أفىت بفتوى فرعونية تلقاها أحبار الـسوء بـالقبول مـضموا أن                
قـال  السكوت يف هذه األيام غري مقبول وجرمية وخيانة كحال الفاعل ، وقال كمـا           

أو مع املسلمني وااهدين الذين هم ) وهم املرتدون ( أي إما معنا " إما معنا وإما مع اإلرهاب ) : بوش (فرعون األكرب   
ال تزال طائفة مـن  : " أبرز الداخلني يف وصف الطائفة املنصورة اليت وعد النيب صلى اهللا عليه وسلم باستمرار وجودها            

إن شـجب  : فبهذه الفتوى تسابق أحبار السوء ليقولوا "  من خذهلم وال من خالفهم      أميت يقاتلون على احلق ال يضرهم     
دارت األيام لنرى ! هذه األعمال اجلهادية املباركة واستنكارها فرض عني ال يكتفى فيه حبصول الكفاية ، فيا سبحان اهللا 

 وا مالذاً اليوم من أن يقولوا بفرضـية كيف أن أؤلئك الذين يضيقون ذرعاً بفرضية العني يف واجب اجلهاد سوف لن جيد   
العني يف إنكار اجلهاد وذم أهله ، اللهم إنا نسألك لذة النظر إىل وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة            

 .مضلة وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غري مفتونني 
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         عملية سرية القدس: املوضوع. 
 هـ١١/٤/١٤٢٥: التأريخ  جزيرة العرب                          صوت ااهدين يف                    

 





 
 
 
 

 والَِّذين كَفَروا فَتعسا لَّهـم وأَضـلَّ     تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم يا أَيها الَِّذين آمنوا ِإن : قال اهللا تعاىل   
مالَهمأَع   

 :إحلاقاً ملا مت إيضاحه يف بيان غزوة سرية القدس املباركة نوضح احلقائق التالية 
) بتروليم سـنتر  ( قتحام أربعة من ااهدين ملقر شركة يف مدينة اخلرب با  يوم أمس السبت    بدأت الغزوة املباركة    

إىل دورها   األمريكية االحتاللية واليت ذكرها الشيخ أسامة يف خطابه ما قبل األخري وأشار           ) هيل برتون   ( التابعة لشركة   
ان منهم أمريكيان   يف خدمة مشروع االحتالل األمريكي لبالد املسلمني ، ويف هذا املقر قتل ااهدون أربعة أشخاص اثن               

 .وآخر غريب ورجل أمن ، وبعد ذلك قام ااهدون بربط جثة أحد األمريكيني وسحل جثته يف شوارع املدينة 
دفوا كميناً من القوات    وأثناء توجههم إليها صا   ) كروب  ياب( مث انتقل ااهدون إىل موقع آخر وهو مقر شركة          

وهـو  مديرها املايل   هم اثنان وجرح ثالث ، ويف مقر الشركة قتل ااهدون           مت دحرهم حبمد اهللا وقتل من     السلولية الذين   
 .بريطاين اجلنسية واثنني من املوظفني الفلبيني النصارى 

وهو جممع يقطن فيه أفـراد القـوات   ) جممع الواحة ( غ ن جممع معن الصا: ااهدون إىل املوقع الثالث    مث انتقل 
كات االحتالل األمريكي واستطاع ااهدون تصفية احلراسات املوجودة حول املوقع          األمريكية احملتلة وكبار موظفي شر    

مث دخل ااهدون امع ومشطوا املنطقة وقتلوا عدداً من الغربيني ) عيار مخسني ( وحامل الرشاش ) اهلمر ( وقتل سائق  
ا ، بعد ما     مت حنرمه   وسويدي ن بينهم إيطايل  من بينهم أمريكي ، ويف أحد الفنادق احتجزوا عدداً من الغربيني وقتلوهم م            

 كما قتل عشرة هنود من عباد البقر قتلة إخواننا املـسلمني يف         وجه اإليطايل رسالة إىل العامل عرب قناة اجلزيرة الفضائية ،         
 .كشمري وهم من العاملني يف الشركات النفطية 

يوجد به ااهدون وصد ااهدون هجومهم مرتني    ويف هذه األثناء حاولت القوات السلولية اقتحام املبىن الذي          
 .وأصيب الضابط قائد عملية االقتحام وعدد من جنوده باعتراف النظام السلويل املرتد 

واالحنيـاز إىل  رغم الطوق األمين املشدد ،   االنسحاب من املوقع   – حبمد اهللا    –وبعد ذلك استطاع ااهدون     
رفع اهللا درجتـه يف      -) منر بن سهاج البقمي     (    أحد األبطال وهو ااهد       -اهللا   بإذن   –أماكن آمنة بعد أن استشهد      

، هذا وقد شـارك يف       والذي فدى إخوانه بنفسه وعرض نفسه للشهادة تسهيالً ملهمة إخوانه والتغطية عليهم              –عليني  
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 يف وقت الحق    ن هذا التسجيل  سجلت وقائع العملية صوتياً وسينشر شيء م      د املطلوبني الستة والعشرين ، و     اهلجوم أح 
 .إن شاء اهللا تعاىل ، واستمرت العملية املباركة ملدة يوم كامل منيت فيه قوات آل سلول زمية نكراء وهللا احلمد 

واجلدير بالذكر أن ااهدين كانوا حريصني جداً على دماء املسلمني حيث كانوا مييزون بينهم وبني الـصليبيني   
 من منطقة القتال ، خالفاً ملا تقوم به قوات احلكومة املرتـدة مـن       وأخرجوهم هؤالء املسلمني    الكفار وقد أخلوا سبيل   

 .الرمي العشوائي ويف كل اجتاه دون مراعاة أو متييز 
وننبه إىل زيف ادعاءات اإلعالم السلويل وأن قوام حررت رهائن من امع أو أا قبضت على أحـد مـن                    

ساس له من الصحة ، ومل يقدر هؤالء اجلبناء على دخول امع إال بعد خروج ااهدين               ااهدين فكل ذلك كذب ال أ     
 .منه ، ومل يبق ااهدون على أحد من الرهائن حياً بل متت تصفية كل من وقع يف أيديهم من الكفار والصليبيني 

ى دحر قوات الصليب والطـاغوت ،       وإننا حنمد اهللا كثرياً على هذه العملية النوعية املباركة ، وجندد عزمنا عل            
ملشركني ، وأما حكومة آل سلول      وحترير أرض املسلمني ، وإقامة شرع اهللا وتنفيذ أوامره ، وتطهري جزيرة العرب من ا              

 اهلزيلة املندحرة اليت فضحها اهللا على رؤوس العاملني وهزمها شر هزميـة             ا االستعراضية الفاشلة ، وقوا    افرح بعمليا فلت
وقف اآلالف من جنود الطاغوت املدججني بأنواع األسلحة اخلفيفة والثقيلة ،           حيث   عدد ااهدين وعدم ،      رغم قلة 

واحلرس الـوطين ، وقـوات      ،  اجليش  ( تدعمهم الطائرات العمودية ، واملدرعات واملصفحات ، من كافة القطاعات           
 أمام أربعة  كلهم عاجزين أولئكوقف) ملدين وغريها  الطوارئ ، وقوات األمن اخلاصة ، والشرطة ، واملرور ، والدفاع ا           

واهللا غالب على     ِإنْ تنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقْدامكُم       ولكن كما قال تعاىل       وملدة يوم كامل   من ااهدين فقط  
 .أمره ولكن أكثر الناس ال يعلمون 

 
 

 تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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اين يف مدينة الرياض وبعد عملية ينبع البطولية قبل شهر قام ااهدون األبطـال              ملبعد أيام من عملية قتل العلج النصراين األ        •
واستهدفت الكفار النصارى الغربيني العـاملني يف        يف مدينة اخلرب شرق جزيرة العرب        – حبمد اهللا    –بعملية نوعية ناجحة    

،  يفوق العشرين  غربية وأمريكية على وجه اخلصوص ، وقد أسفرت العملية عن مقتل عدد كبري من الصليبينيشركات نفط
 يف الشوارع مثلما حصل يف عملية ينبع البطولية ،  الصليبينيوقد كان من بني القتلى عدد من األمريكيني مت سحل جثة أحد    

ى إيطايل مت حنره بعد أن مت توفري اتصاله بقناة اجلزيرة اليت مل جترؤ              وما حصل يف الفلوجة الصامدة ، كما كان من بني القتل          
وإصابة عدد من عساكر الطاغوت من بينهم ضباط أحدهم قاد عملية            على بث التسجيل ، كما أسفرت العملية عن مقتل        

 .اقتحام امع اخليالية 
لباقون من املوقع بعد أن أدوا جهداً كبرياً مـشكوراً          استشهد أحد ااهدين األربعة منفذي عملية اخلرب وانسحب الثالثة ا          •

أشخاص ملدة يوم كامل أمام القوات اهلائلـة الـيت           ) ٤( وأبدوا بسالة نادرة وشجاعة عظيمة حيث ثبتوا بعددهم القليل          
إبداعيـة  استخدمتها احلكومة السعودية املرتدة ، هذا وقد كانت العملية مسجلة تسجيالً حياً من أرض املعركـة بتقنيـة                 

استخدمها ااهدون الذين وعدوا بنشر شيء من ذلك التسجيل ، وقد ظهر من خالله مدى رباطة اجلأش والسكينة الـيت                 
نزلت على ااهدين حىت إم استطاعوا النوم ملدة كافية ، وحصلوا على الغذاء الالزم ، كما قام قائد سرية القدس املنفذة                     

صال بقناة اجلزيرة أوضح فيه مقاصد ااهدين ومعاين مهمة يف اإلميان واجلهاد ولكن قناة              للهجوم بإلقاء خطاب قصري يف ات     
 .اجلزيرة مل تنشر اخلطاب الصويت الذي اعترفت بتلقيها له بعد ذلك

مل تستطع وسائل اإلعالم السلويل كتم جمريات األحداث اليت حصلت يف عملية سرية القدس باخلرب ، حيث قامت القنوات                    •
ائية ، والصحف ، وغريها مبقابالت مع األشخاص الذين كانوا موجودين يف موقع احلادث ، وكثري منهم اعترف مبـا           الفض

آخـر  كرره ااهدون على مسامعهم من أم ال يستهدفون املسلمني ، وأم كانوا يسألون الرجل عن دينه وجنسيته ويف                   
اهدين مل يقتلوا طفالً وال امرأة مع وجودهم يف منطقة احلدث وروايات ، كما أن اأخبارنا ملحق بعدٍد من هذه الشهادات 

 درس يف التقوى والورع يسطره ااهدون ألولئك الوالغني يف    - حبمد اهللا    -النساء املنقولة يف اإلعالم تشهد بذلك ، وهذا         
 .أعراضهم من علماء السوء واملنافقني من اإلعالميني والصحفيني 

 الغربية من مزاعم احلكومة السعودية عن سيطرا على الوضع األمين يف البالد ، وقدرا على حماصرة           سخرت بعض الدوائر   •
ـ   إنه آن لنايف بن عبـد      :، وقالت الصحيفة    ) كما قال عبد اهللا بن عبد العزيز        !! حديد من فوالذ    ( ااهدين والضرب ب

ح داخل ضمن إطار املستحيالت يف عرف آل سـلول فهـم            العزيز أن يستقيل ، وما علمت هذه الصحيفة أن هذا االقترا          
يتوارثون املناصب وراثة وهي مبثابة املمالك املختلفة داخل مملكة واحدة ، وقد بدأوا ميهدون لالستيالء على الوزارات بتعيني 

لتويل وزارة الداخلية ، أبنائهم يف مناصبها العليا بعد أن أحكموا قبضتهم على إمارات املناطق ، فهذا نايف حيضر ابنه حممد                  
وهذا سلطان حيضر ابنه تركي لتويل وزارة اإلعالم ، وهذا سلمان حيضر ابنه عبد العزيز لوزارة البترول ، وهـذا عبـد اهللا           
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، وأما فهد فقد كان حيضر ابنه عبد العزيز ملنصب أكثر طموحاً ال .. حيضر ابنه متعب لتويل رئاسة احلرس الوطين ، وهكذا  
 .قيقه سيكون ذه السهولة يبدو أن حت

 حجم الوجود النصراين الكبري يف جزيرة العرب حيث يقدر عدد الربيطـانيني مـثالً               ت العمليات اجلهادية املتصاعدة   كشف •
خبمسة وثالثني ألفاً يف العدد املعترف به ، واألمريكيون يبلغون قرابة هذا العدد ، خالفاً لألعداد اهلائلة من الفلبينيني وتسعون 

املائة منهم نصارى ، وكذلك اهلنود اهلندوس والسيخ والنصارى ، باإلضافة إىل نصارى العرب من اللبنانيني وحنـوهم ،                   ب
وهذه األعداد الضخمة نذير شؤم عظيم ، ومظهر تفريط كبري يف الواجب الشرعي العظيم بتطهري جزيـرة العـرب مـن                     

اطاً بسياج متني حيميه من دنس الكافرين وختطيطام املاكرة الحـتالل           املشركني إذ أراد اهللا هلذا البلد املقدس أن يكون حم         
قلب العامل اإلسالمي ومقدساته ، علماً أن هذا العدد الضخم من النصارى يضم جزءاً خبيثاً ميارس أعمال التنصري للمسلمني 

مكة ومـا   ( مل يسلم منه احلرم     وحياول على أقل األحوال إفساد املسلمني ونشر الفحشاء بينهم ، وبعض هؤالء النصارى              
 .حيث يعد أكثر أماناً هلم من أي مكان آخر يف اجلزيرة ) حوهلا 

فُضح النظام السعودي على رؤوس األشهاد ، وتبني مدى عجزه وضعف أمنه ، وقواته الفاسدة ، وظهر ذلك جليـاً مـن                 •
اإلعالم السلويل أن تأخر قـوات املرتـدين يف   عجزهم عن مواجهة أربعة من ااهدين فقط أيدهم اهللا بنصره ، وقد أوهم        

اقتحام املبىن كان حفاظاً على أرواح الرهائن ، ولكن أىب اهللا أن يفضحهم حيث نقلت قنوام مقابالت مباشرة مع بعـض    
 األشخاص املسلمني الذين أطلق ااهدون سراحهم ، ويف هذه املقابالت صرحوا بأم كانوا جيرون اتصاالت مع احلكومة                
وأم وضحوا للمسؤولني أم ليسوا يف خطر وأن ااهدين ال يقصدون قتلهم ، كما فضحهم اهللا حني أكدت املـصادر                    

إن كنت  : " قيامهم مبحاوليت اقتحام رجعوا إثرها خائبني ، وأصيب فيها ضابط االقتحام وجنوده بعد أن قال له ااهدون                  
بيه خاسئاً وهو حسري ، وأما مشهد اإلنزال املظلي فكان الفضيحة الكربى اليت فكانت ايته النكوص على عق" رجالً فتقدم 

حال نزوهلم من الطائرة العمودية اليت كان قائدها أضحوكة أخرى كان أستر آلل             !! ) الكوماندوز  ( بدا فيها تردد اجلنود     
صل إال بعد التأكد التـام مـن خـروج          سلول أن ال يسمحوا لإلعالم بتصويرها ، مع العلم بأن هذا اإلنزال املظلي مل حي              

 .ااهدين من املبىن 
 أو األلباين   عثيمني  يدرس عند ابن باز أو ابن      ملبعد متلص علماء آل سلول من مناظرة الشيخ أيب بصري حفظه اهللا حبجة أنه                •

 وهذا األمر لـه دالالت  التزم سفر احلوايل الصمت حيال الدعوة اليت وجهها له الشيخ فارس آل شويل الزهراين للمناظرة ،     
مهمة منها عدم ثقة املخالفني مبنهجهم وما يطرحونه وعدم جديتهم يف دعاوى احلوار بقدر ما هو رغبة يف فرض آرائهـم                     
وحتقيق مصاحلهم وإيقاف اجلهاد بدون أي حجة أو برهان ، نسأل اهللا أن يبارك يف جهود الشيخ أيب بصري والشيخ فارس                     

 .  ، وأن يرد كيد الكائدين ، ويكبت أعداء الدين ، إنه جواد كرمي ومجيع العلماء الصادقني
أسقط ااهدون يف الشيشان مروحية عسكرية روسية وقتلوا مخسة من اجلنود الروس وأصابوا أكثر من عشرين يف كمائن                   •

مليات مدامهة وتفتيش لبيوت متفرقة ، ويف كشمري قتل ااهدون أربعة عسكريني هنود من بينهم قائد ميداين أثناء قيامهم بع
املسلمني حبثاً عن ااهدين ، ويف أفغانستان لقي أربعة جنود أمريكيني مصرعهم يف هجوم نفذه ااهـدون ، يـذكر أن                     
عمليات ااهدين يف بقاع كثرية ال سيما يف أفغانستان متصاعدة ومتزايدة ، ولكن التعتيم اإلعالمي املتعمد حيجب مثل هذه 

 .املبشرة ، اللهم انصر عبادك ااهدين يف سبيلك يف كل مكان األخبار 
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اغتيل يف باكستان املفيت نظام الدين شامزي رمحه اهللا بإطالق النار عليه من جمهولني يف كراتشي ،  وقـد أثـار اغتيالـه                         •
يخ يعد من أبرز مناصري      اضطرابات وقالقل ومواجهات بني أتباعه وبني قوات احلكومة الباكستانية املرتدة ، يذكر أن الش             

وممن متيز بتعظيمه لعقيدة السلف وأئمتهم ، وكانت له مواقف تأرخيية مؤثرة منذ ) طالبان ( اإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان    
أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، وقد كان داعماً قوياً للمجاهدين يف كل مكان وحيرض على قتال أمريكا الـصليبية يف                     

 . لعراق أفغانستان وا
يف خطوة خبيثة ضالة قررت قطر توسيع دائرة احلوار بني األديان ليشمل اليهود بعد أن كان مقتـصراً علـى املـسلمني                       •

والنصارى ، وأعلن ذلك رئيس الوزراء القطري عبد اهللا بن خليفة آل ثاين الذي ألقى كلمة افتتاح ندوة احلوار نيابة عن أمري 
حدود جزيرة العرب اليت أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم بتطهريها من املشركني ، وهـو مـا   البالد ، ودولة قطر تقع داخل  

يضاعف خطورة مثل هذه امللتقيات اليت حتمل يف طياا التضليل وتلبيس احلق على الناس وتشويه حقيقة الدين سواء عقدت  
 .يف جزيرة العرب أم يف غريها من البالد 

ت السابق يف أمريكا مبلغاً قدره ثالثة ماليني ونصف مليون دوالر أمريكي تربعاً ألسر اجلنود قدم سعود الصباح سفري الكوي •
األمريكيني الذين قتلوا يف العراق ، وهذا التصرف إبداع جديد من آل الصباح اخلونة املرتدين يف جمـال الذلـة والعمالـة         

مـريكيني  اليت تعىن بدعم اجلنود األ" ديشن فاون  انتريبيد"مؤسسة واملواالة للكفار ، وقد جاء هذا التربع يف سياق برامج 
 ، وهذا املوقف يشبه إىل حد كبري موقف احلكومة السعودية املرتدة حني تعهدت بإمداد أمريكا حباجتها من النفط                   وأسرهم

وقف العراق  حني بدأت احلرب األمريكية على املسلمني يف العراق وسط خماوف أمريكا من نقص إمدادات النفط بسبب ت                
 .عن ضخ إنتاجه 

حذرت وزارة الظلم األمريكية من هجمات كبرية جداً يتوقع أن ينفذها جماهدو القاعدة داخل األراضـي األمريكيـة يف                    •
الصيف القادم ، ووزعت صوراً ملن ادعت االشتباه بتورطهم يف هذه العملية ، وتأيت هذه املخـاوف املتـصاعدة يف ظـل             

امات داخل اال السياسي والعسكري األمريكي بني القيادات األمريكية اليت تستشعر احلرب            حدوث خالفات وتبادل ا   
الضروس املمهدة لالنتخابات الرئاسية األمريكية ، كما يأيت هذا التحذير الذي حصل له نظائر كثرية منذ غزويت نيويـورك    

ا على اإلسالم ال سيما وقد استرتفت قواا يف أفغانستان وواشنطن املباركتني متزامناً مع فشل كبري منيت به أمريكا يف حر      
 مع بقاء قياداته حية معايشة للواقع متفاعلة معه بشكل جيد وهللا    – حبمد اهللا    –والعراق وبقي تنظيم القاعدة فاعالً يف العامل        

 .احلمد 
 اتبىن فيه العملية ، ووعد باملزيد من هذه العمليأصدر أبو هاجر عبد العزيز املقرن نصره اهللا بياناً صوتياً عن عملية اخلرب ، ت          •

 الطريق علـى وزارة     – بفضل اهللا    –وأشار إىل بعض احلقائق اليت سعى اإلعالم السلويل يف طمسها ، وقد قطع هذا البيان                
البيان وتناولتـه  الداخلية وأجربها على االعتراف زميتها النكراء ، وقد نشرت وسائل اإلعالم العاملية ووكاالت األنباء هذا      

 . بالتحليل والدراسة ، نسأل اهللا أن يعز ااهدين يف سبيله 
 ، ويأيت هذا التحـذير نظـراً إلدراك         ه العسكرية قواتيف أفغانستان إذا مل يتم تعزيز       حذر حلف األطلسي من فشل مهمته        •

الـيت  لعمليات املستمرة اليت يواجهوـا      لو يف أرض العزة والكرامة ،       عوبات الكبرية اليت يالقوا   املسؤولني يف احللف للص   
أرغمتهم على التقوقع يف كابل تاركني بقية البالد باً لقطاع الطرق وأمراء امليليشيات بعد أن حرموا املسلمني األفغان من                   

اليت تعيـشها  ، ويزيد من تصور مدى الورطة  ) طالبان  ( األمن والرخاء الذي أنعم اهللا عليهم به يف عهد اإلمارة اإلسالمية            



 

 

١٢ 

قوات احللف الصلييب استحضار طول املدة اليت قضوها يف أفغانستان دون حتقيق أهدافهم املزعومة فطالبان فاعلة ومتواجدة                 
 . والقاعدة خبري ، واحلكومة الكرزائية العميلة هشة هزيلة مل تكن على املستوى الذي يكفل مصاحل الصليب 

فاا وضعاً شديداً وحرجاً يف العراق ، وتواجه معدالً عالياً من اهلجمات يف طـول               تعيش القوات الصليبية األمريكية وحلي     •
البالد وعرضها ارتفع ذلك املعدل إىل أربعني هجوماً يومياً معترف ا من قبل قيادة قوات االحتالل ، وذكـرت تقـارير                     

يف بغداد تعين حدوث انفجارين كبريين        )هدوء ( لمةأن ك " صحفية أمريكية أن بغداد تعيش حالة من الرعب والقلق ، و          
وأن كثرياً من هذه العمليات ال يـتم         " فقط يف الليلة الواحدة سواء ضد القوات األمريكية أو ضد العراقيني املتعاونني معها            

اإلعـالم  االعتراف ا من قبل األمريكيني الذين ال يعترفون إال بالعمليات النوعية الكبرية اليت ال بد أن يصل خربهـا إىل                     
 .العاملي

  ))عملية اخلرب عملية اخلرب  (  ( صور من احلدثصور من احلدث
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن رهينة أردين اتصلت به عن طريق هاتفه اجلوال أن ااهدين كانوا يتلون آيات قرآنية حـول       •

 .]جريدة اليوم [ اجلهاد وكانوا يسألون كل رهينة عن دينه وجنسيته 
يف حوايل العشرين إىل الواحدة     ) من ااهدين   (  يف غرفته بامع السكين أنه كان اثنان         أوضح حازم الضامن الذي بقي حمتجزاً      •

 .]جريدة اليوم [ والعشرين من العمر يتصرفان دوء ونصحانا بأن نطلق حلانا وأن نلبس ثياباً إسالمية لكي نؤكد إسالمنا 
: سألين أحدهم وكان ملتحيـاً      : يروي ما حدث قائالً     ..  سنوات وهو طفل لوالد عراقي حيمل اجلنسية الكندية       ٦الطفل هاشم    •

 .]جريدة الشرق األوسط [ فمضى لسبيله .. نعم : هل أنت مسلم ؟ قلت 
فشاهدنا من واجهة املكتب الزجاجيـة رجلـني حيمـالن    ... كنا سبعة موظفني يف الشركة منهم ثالثة سعوديني         : قال العتييب    •

: وعندها طلب منا أحدهم أن ال نتحرك وأال نغادر أماكننا ، وقال الثاين              ... ات سوداء   رشاشات ويرتديان مالبس سوداء وقبع    
 .]جريدة الوطن [ حنن ال نريدكم ، نريد الكفار 

حـني  : وقـال  ... روى الكيفية اليت مت من خالهلا إطالق سراحه         ... وهو من أصل عراقي     ... روى أحد الرهائن األمريكيني      •
إننا ال نريد أن نـؤذي  : ويقول يل ... هذا دمي فلقد أصبت وفجأة راح يلقي علي الوعظ : م قال يل   رأيت الدم على يد أحده    

جريـدة  [ ولن نقتلك أو منسك بسوء ... إننا نعتذر لك شديد االعتذار : قال يل أحدهم : أي مسلم يف هذه املنطقة ، ويضيف   
 .]الوطن 

إال أنـين  ... أخذت القرآن بيدي وخرجت من غـرفيت  ...  منتصف الليل يف: فيقول ) ... أردين نصراين   ( أما ندار حجازين     •
حنـن  : إن هذين الشابني قاال : وأضاف يقول ... نعم : هل أنت مسلم ؟ فقلت هلم : وقالوا يل  ) ااهدين  ( قابلت شابني من    

 .]جريدة اجلزيرة [ أتينا لقتل هؤالء النصارى واملسيحيني يف أرض اجلزيرة 
 .]جريدة اجلزيرة [ هل أنت مسلم وطلبوا مين اإلقامة للتأكد منها : قدموا إيل وسألوين : هانيز قال حممد  •
 إم أتوا إلخراج النصارى واملسيحيني مـن أرض اجلزيـرة         : قالوا له   ز أنه واجه هؤالء الشباب الصغار و      كما حتدث حممد قاري    •

 .]جريدة اجلزيرة [ 
بإطالق سراح بعض احملتجزين بعد التأكد من أم مسلمون حسب قـول            ) ااهدون   ( وبينما كانت القوات حتاصر املبىن قام      •

      .]جريدة عكاظ [ أحد الرهائن 
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  ))١١(( إصالح الغلط يف فهم النواقض  إصالح الغلط يف فهم النواقض 

 فرحان بن مشهور الرويلي : كتبه

 :، أما بعد ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني لني، والصالة والسالم على أشرف املرس احلمد هللا رب العاملني  
 فمن الناس من يغلو يف  ، والناس فيه طرفان ووسط فشأن نواقض اإلسالم واحلديث عنها وترتيل أحكامها شأن خطري ،

،  س من يعطّلها بالكلية، ومن النا   ، ومبا يشبهه ويشاكله    ، وبالفهم اخلاطئ للناقض    تطبيق النواقض ويكفِّر بالالزم والزم الالزم     
، وأهل السنة وأهل العلم وسط بني الغايل         ويوايل ألد أعداء اهللا من املرتدين وحيكم بإسالمهم ويجادل من يرتّل حكم اهللا فيهم             

 .، وال يعملوا دون ضوابطها وشروطها والنظر يف املوانع واألحوال املختلفة ، فهم ال يعطّلون أحكام اهللا واجلايف
، حسن احلديث عن  وبعد أن انتهينا من احلديث عن نواقض اإلسالم اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا  

 .الغلط الَّذي يقع يف النواقض وأسباِبه ومواطن الزلل واخللل فيه
، ويستدلُّ علـى ذلـك    ، وال حيكم على أحد بالكفرِ   غلط من حيذِّر من التكفري مطلقًا     :  وأول األغالط اليت نذكرها    

من قال ألخيه يا كافر فقد : " ، كمن يستدل بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ببعض النصوص اليت ال يحسن ترتيلها يف مواضعها
كون  قام الدليل على كفره ال ي، ألنَّ من ، أما ما كان بالدليل فال ، مع أنَّ احلديث يف تكفري املسلم بال دليل وبينة"باء به أحدمها

 ". من قال ألخيه : " ، وال يدخل يف قوله صلى اهللا عليه وسلم اًأخ
من مات وليس يف عنقه بيعة مات        : " ومنهم من يستدلّ هلذا القول يف تكفري احلاكم بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم              

ى املسلمني فبيعته من املواالة اليت ـى اهللا         ، أما الكافر املتسلط عل     وهذا احلديث يف الَّذي يترك بيعة اإلمام املسلم       " ميتة جاهلية 
 .، ويلزمهم ذا صحة والية بوش وشارون وأمثاهلما على املسلمني الَّذين يف ديارمها عنها وحذَّر منها

، إمـا    ، فمن القائلني ذا من ينكر زيادة اإلميان ونقصانه         اخلطأ يف تصور معىن اإلميان والكفر     :  ومنشأ الغلط يف هذا    
، بل يرى أنَّ اإلميان ينقص حتى يبقى منه شـيٌء ال يـزولُ وال    ، وإما أن ينكر أنَّ اإلميان ينقص حىت ال يبقى منه شيء     مطلقًا
، أو يـرى أنَّ   ، ولكنه ال يرى الكفر كذلك بل جيعل الكفر اعتقادا فحـسب         ، أو يرى أنَّ اإلميان قولٌ وعملٌ واعتقاد        ينقص

 .عمل وينقص بالعمل حىت ال يبقى منه إالَّ ذرة ال تنقص مهما فعل إالَّ جبحود التوحيد القليب ال غرياإلميان يزيد بال
، وقد يكون قائلها يف كثٍري من األحيـان   وهذه كلُّها من مقاالت املرجئة اخللَّص، ومن فروعها واألقوال املركَّبة عليها          

، وهذا من نقص العلم وقلة املعرفة مبذهب         ، وإن كان يعتقد معناها وهو جيهله       ينكرها لو مسعها بامسها الَّذي حذَّر منه السلف       
 . ، وكثري من القائلني ذا يتعصبون فيه لبعض من ذهب إىل مذهب املرجئة ونصره من املعظَّمني عندهم أهل السنة

، واألول  ، والثاين ال قائل بـه  اطالً، وإما أن يكون ب ، وإن وقع فيه بعض الغلط والتكفري إما أن يكون حكما شرعيا      
،  ، بل احملذِّر من التكفري يلزمه التفصيل فيحذِّر من التكفري بالباطل           وهو املتعني يقتضي أنه ال جيوز التحذير من التكفري بإطالق         

 .ويأمر بالتكفري احلق يف موضعه وبشروطه
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         من يتولَّون كرب هذه املسألة يتحاشون هذا ويتهر بطل مذاهبهم بون منهولكني هم يعلمون أنَّ التفصيل احلقوأنَّ  ، ألن ،
 .مإثبات التكفري يف موضعه الصحيح يثبت به تكفري الطواغيت الَّذين يجادلون عنه

، لعلمهـم   وهلذا السبب جتد أنَّ اادلني عن الطواغيت ليس هلم كالم علمي مفصل يف التحذير من الغلو يف الـتكفري   
، وال جتد من كتب يف الرد على من يغلو يف التكفري أحسن من أيب حممـد          شاشة أصوهلم وتناقض قواعدهم يف أبواب التكفري      

، ولصدعه باحلق دون مداهنة فيمـا        ، لوضوح مذهبه وصحة أصوله وقواعده يف أبواب التكفري واإلميان          املقدسي فك اهللا أسره   
 .هللا أحداحنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على ا

، وهو كتاب نفيس ال يستغين عنه طالب         وكتاب أيب حممد املقدسي موسوم بالثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري            
، ولو أنـصفوا ونظـروا يف أصـوله     ، وأكثر من نفَر من أيب حممد ونفَّر وحذَّر مل يقرأ له حرفًا ومل يعلم من مقالته شيئًا           العلم

وقواعده لعلموا أنإالَّ ما ال يسلم منه أحد من اخلطأ اليسري يف الفروع واملسائل االجتهادية ها احلق ،. 
 .، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني واهللا أعلم 
  

 
 


يا يا : : قالقالمعاذ ابن عفراء    معاذ ابن عفراء    أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه عن        أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه عن        
غمسه يده  غمسه يده  "": : ؟ قال ؟ قال رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده        رسول اهللا ما يضحك الرب من عبده        

 كانت عليه فقاتل حىت   كانت عليه فقاتل حىت  وألقى درعاً وألقى درعاً : :  قال  قال ""يف العدو حاسراً  يف العدو حاسراً  
  ..قتلقتل

عن عاصم بن عمر بـن      عن عاصم بن عمر بـن      ، ، وروى ابن إسحاق يف املغازي      وروى ابن إسحاق يف املغازي      
قـال عـوف بـن      قـال عـوف بـن      ، ، ملا التقى الناس يوم بدر      ملا التقى الناس يوم بدر      : : قتادة قال قتادة قال 
يا رسول اهللا ما يضحك الرب تعاىل من عبده ؟          يا رسول اهللا ما يضحك الرب تعاىل من عبده ؟          : : احلارثاحلارث

 فـرتع    فـرتع   ل حاسراً ل حاسراً يقاتيقات: : أن يراه غمس يده يف القتال     أن يراه غمس يده يف القتال     : : قالقال
  ..فقاتل حىت قتلفقاتل حىت قتل، ، عوف درعه مث تقدم عوف درعه مث تقدم 

  

  فضل االنغماسفضل االنغماس
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 قـيم حفظه اهللا وهي بمثابة تمهيـد لبحثـه ال  ) أبي بكر ناجي  ( للشيختنشر صوت الجهاد عدة مقاالت      
والذي ينشره مركز الدراسات والبحوث اإلسالمية علـى حلقـات          " تحفة الموحدين في بيان طريق التمكين        " 

 :متفرقة ، وهذا المقال هو األول في هذه السلسلة المباركة 
 :احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا أما بعد 

هذا األثـر يلخـص     "  إمنا النصر صرب ساعة   " 
النصر يف أي معركة خنوضها مع األعداء ، وقد         الطريق إىل   

ختيل نفسك   : سيق لشرحه مثال لطيف يجلي معناه أكثر      
وقد وضعت إصبعك حتت ضغط أسـنان خـصمك ،          
ووضع خصمك إصبعه حتت ضغط أسنانك حبيث يكون        

 ، فكان أن صرخت أنت أوالً       املنهزم هو من يصرخ أوالً    
ظـة  لو أنك صـربت حل    : فقال لك عدوك وقد انتصر      

واحدة لصرخت أنا قبلك ورفعت الضغط عن إصـبعك         
  .ويف هذه احلالة تكون أنت الذي انتصرت

يف اليوم واللحظة اليت قرر فيها الروس االنسحاب        
 تكن عدم من السالح أقل مـن عـدة           مل من أفغانستان 

األفغان وقتها بل كانت أضعاف ما لدى األفغـان كمـاً           
 املدربني أقل عدداً أو     ونوعاً ، كذلك مل يكن عدد جنودهم      

كفاءة من جنود األفغان ، وكذلك عندما انسحب الـروم          
من أراضي إمرباطوريـام يف الـشام ومـصر يف بدايـة           

 - بأضـعاف  -الفتوحات كان عددهم وعدم أكثر كماً     
فما الذي حدث ؟     ، وأفضل نوعاً من عدد وعدة املسلمني     

 وما السبب يف هزميتهم ؟ 
ـ        أحيانا يصدر مثل ذل    ل ك القرار حبيـث ال ميكـن حمللّ

 !! عسكري أن يتوقعه قبلها بيوم 

ايار  ( الذي حدث يطلق عليه يف كتب احلرب       
وايار اإلرادة القتالية حيـدث يف أحـد         )اإلرادة القتالية   

 –  إذا كان عاقالً   –عندما يرى الطرف املُنسحب     : حالتني  
 جـراء  مـن ) وهلا صـور  ( أن اخلسارة املادية أو املعنوية   

استمراره يف القتال أكثر من مكاسبه إذا استمر يف القتال ،           
واحلالة الثانية هي نفاد صرب الطرف املنسحب ، ويمكن أن          

  :ندخل احلالة األوىل يف الثانية حبيث ميكننا القول
إن ايار اإلرادة القتالية ينتج عن نفاد صـرب الطـرف           

 .املُنهار
ل عدونا على التعجيل    يف هذه املقال سنتناول كيف يعم     

نعمل حنن على التعجيـل بنفـاد       بنفاد صربنا ؟ وكيف     
 ؟صربه

ستتناول اإلجابة أهم ما يقوم به العدو للعمل على         
تعجيل نفاد صربنا ، وكيف أن مفتاحنا للتعجيل بنفاد صرب          
العدو هو مقاومة ما يقوم به وهي األهم العتبارات ستأيت ،     

 .عمال لتحقيق غرضنا وكذلك علينا املبادرة ببعض األ
وهي أنه لطبيعـة     : نسجل يف البداية نقطة هامة    

نفسية الطواغيت ونفسية جندهم ال يستطيعون أن يبقـوا         
 حتت الضغط والتهديد مدة طويلة ، وذلك أحد األسـباب          

 اليت ال تدفعهم الستئصال متواٍل أوالً) ليس كل األسباب ( 
 احلركة كل   بأول للحركة اإلسالمية بل يعمدون إىل ضرب      

 ، بل وعند ذلك القرار يتم وضـع         فترة زمنية طويلة نسبياً   
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خطة تنهي األمر بسرعة ألم يعلمون أم وجندهم مهما         
بلغ عددهم وعدم ليس عندهم صرب ملعركة طويلة ، ومما          
يطيل أمد املعركة ويضع العدو حتت ضغط آخر أشد هـي           

جتعل  : أوالً بأعداد كبرية ، فهي مقتل أفراد العدو خصوصاً   
تعمل  : منه يراجع خطواته مما يطيل من أمد املعركة ، ثانياً         

على وضع اجلند والقادة يف حالة نفسية سيئة ال يطيقـون           
االستمرار عليها مدة طويلة فيبدأ اجلند والضباط يف التململ     
أو عدم تنفيذ األوامر أو الفرار ، ومن مث يعمل الطـاغوت            

 إذا مل   -عارك ، ويبدأ هـو      على سحب جنوده وجتنيبهم امل    
 يف إطالة فترة -يرحل إذا كان عنده الشجاعة لقرار الرحيل 

املعركة عن طريق جتنب الصدام وهو يعلم أنه بذلك يعطي          
ااهدين فرصة لترسيخ قواعدهم العسكرية وتنمية قدرام       
ولكنه يلجأ لذلك على أمل أن يتمكن من دعم قدراته عن           

رج يف املستقبل ، ويف أسوأ الظروف       طريق الداخل أو اخلا   
يقوم بذلك من أجل ب أكرب قدر من األمـوال قبـل أن    
يرحل أو لتنفيذ أوامر أسياده يف البقاء أكرب فترة ممكنة حلني           

 .النظر يف بديل له من قبلهم أو تدخلهم وحنو ذلك 
 :لذلك نستطيع القول أنه يريد 

 .تقصري أمد املعركة بقدر اإلمكان ) ١ (
جتنيب جنوده الدم بقدر اإلمكان ألنه يعلم أن ذلـك          ) ٢(

 .سريعب جنده وسيكون عامالً من عوامل إطالة املعركة 
لذلك يضع العدو لتحقيق هذين اهلدفني خطة خبيثة ، وهي          
أنه يتجنب يف البداية الدم قدر اإلمكان بل يعمل على مجع           
أكرب عدد من الشباب يف السجون ، ويرسم صورة أن من           

قاوم عند الضبط ال يطلق عليه النار ، وهو يف األصل ال       ال ي 
يتمىن أن يصل األمر لذلك ،  ويف الفترة األوىل من مرحلة            
السجن طاملا أنه ما زال هناك أعداد كبرية باخلارج جيعـل           
الضغط داخل معظم السجون بسيطاً إال على قلة من األخوة 

 أكرب  الذي لديه غرض من الضغط عليهم ، مث عندما جيمع         
قدر من األخوة يف السجون يبدأ بالضغط على مجيع األخوة      
داخل السجون وعلى ذويهم خارج السجون فيبدأ يف جعل       

 ، ويعمل  ، ويعمد إىل منع الزيارات تقريباً    السجون جحيماً 
على متابعة الدعم واملساعدات اليت تصل لذويهم وتـصبح         

نـضمام  الصورة سوداء ، فيبدأ الناس مينعون ذويهم من اال        
للمجاهدين أو مساعدام ملا يرونه من أمثلة كثرية ، وتبدأ          

 عن أن الطاغوت يبدأ يف  حالة ااهدين يف التدهور ، فضالً     
هذه املرحلة يف تغيري استراتيجيته من تقليل الـدم وإكثـار     
االعتقاالت إىل استراتيجية احلسم واالستئـصال بعـد أن         

قوم بعمليـات قتـل يف      ي ، ف  يكون هيأ اجلميع هلا إعالمياً    
وهنا يقترب األمر من ايته ويبدأ صرب ااهدين املدامهات ، 

 ، بعد أن يكون بدأ األمر بنفاد         - ال قدر اهللا     - يف النفاد 
 .صرب من يف السجن من الشباب 

 كذلك من االستراتيجيات اليت يتبعها العدو هـي       
حيث يعمد إىل دئة بعض املـدن       ) استراتيجية احلشد   ( 

واملناطق ويستعني جبندها يف حشد قواتـه يف منطقـة أو           
منطقتني يكثر من االعتقاالت واملواجهات فيهما ، وذلـك    
حىت يشعر جنده باالطمئنان ألم أكثر عـدداًً أضـعاف          
أضعاف ااهدين ، مث بعد أن ينتهي ويحكم قبضته علـى           

 .قل قواته للمناطق األخرى اهلادئةتلك املنطقة ين
 كل ما سبق حدث من النظام املـصري          وتقريباً

اخلبيث وقت مواجهة احلركة ااهدة حيث كان خيطـط         
بداية التسعينات يف بدء محلة لضرب الكيانات اإلسـالمية         

      اهدة بصفة خاصة اليت نـ بصفة عامة وا ميف العـشر    ت 
سنوات اليت تلت محلة بداية الثمانينات واليت بدأت قبل قتل      

 تلت مقتلهاء من احملاكمات اليت  االنتهالسادات وانتهت بعد
عندما بدأ يف محلة أرادها سريعة للقيام بذلك ، أنه  : القصد

رئيس ( فقامت اجلماعة اإلسالمية برد قوي بقتل احملجوب        
 من أن   ، دفعه لتأجيل محلته عامني ، وبدالً      ) جملس الشعب   

تستغل اجلماعة حالة تردده تركت له الفرصة كاملة لترتيب    
، فقـد    راقه فتباطأت ملدة عامني لبدء املواجهة الشاملة      أو

كان ميكنها حزم أمرها والبدء بعد عام علـى األكثـر ،            
وعندما بدأت سهلت له القيام بعملية حشد لقواته حىت أنه          



 

 

١٧ 

قام بالقضاء على كيانات اجلماعة مبدن وحمافظات تواجدها        
واحدة وراء أخرى ، مث حدث بسبب طريقة تفكري بعض           

ا حيث كانوا يضعون أعينهم على املفاوضات من بداية   قاد
بل وظنوا أن نظاماً كنظام مبـارك ميكـن أن          ! ! املعركة  

يرضخ للمفاوضات إذا قُتل له بضع مئات من اجلنود وبعض 
القيادات ، ونسيت أن هذه األنظمة ال اعتبـار لألعـداد           

والتفلـت  ( عندها إال بقدر خوفها من تفلت هذه األعداد         
فرار حيدث عندما يكون القتل بأعداد كبرية مع دعايـة          وال

، مث عنـدما   ) إعالمية جيدة وتربير إعالمي جيد كـذلك        
وافق النظام كانت أوراق الضغط كلها يف       

أعداد هائلة من أعـضائها رهـائن       ( يديه  
مما أتاح له أن يفرض شروطه ،       ) بالسجون  

فالذي بيده أوراق أكثر يفـرض شـروطه        
خر التنازالت بالطبع ، هذا ويقدم الطرف اآل

مع حتفظنا على مشروعية مفاوضة املرتـد       
 خاصة اليت تفضي إىل إقراره وتركـه        أصالً

على ردته ، أما مجاعة اجلهاد فهي مل تكن         
 ، لكـون    قد اختذت قرار املواجهة أصـالً     

سياستها كانت تقوم على إعـداد مـادي        
وتلـك سياسـة مت     ( طويل يسبق التحرك    

حلركات اجلهادية بعـد    شطبها من خطط ا   
، ) ذلك ألا أفضت إىل كوارث ومت وضع سياسات بديلة       

وفوجئت بكشف نصف خالياها على األقل بسبب أخطاء        
 معاجلة آثارها الضارة يف     أمنية ، هذه األخطاء يصعب جداً     

ظل نظام يتبع سياسة املدامهات العشوائية خاصة إذا كانت         
بعد ، ولكن على الرغم     اجلماعة مل تتخذ قرار بدء املواجهة       

من الضرر البليغ الذي حلق بكيان مجاعة اجلهاد حىت أـا           
 دون أن تغري من موقفها من النظام -أوقفت العمليات فترة  

 إال أن ثبات قياداا وعملهم على معاجلة ما حدث أبقاها -
حىت اآلن شوكة يف حلق النظام وأسياده بفضل اهللا ، ممـا            

ى استكمال سياسته باستئصاهلا ومن جعل النظام ال يقدر عل  

سالمية الدعوية كما يأمل بعـد      مث استئصال اجلماعات اإل   
 .ذلك

أن سبب هزمية اجلماعة اإلسـالمية        :خالصة هذه النقطة  
أا مل يكن لقيادا تصور جيد وواضـح لالسـتراتيجية          
العسكرية ، عطلت أربعة أمخاس قوا حتت مـا يـسمى           

ته مكشوفاً ممـا مكـن النظـام     باجلناح الدعوي بل وجعل   
املصري من أخذهم كرهائن وأوراق ضغط للتعجيل بنفاد        
صرب اجلماعة ، ومت ذلك يف فترة زمنية طويلـة ومل تتخـذ     
اجلماعة أي إجراء عملي جتاه ذلك مع أنه كـان أمامهـا            
فرصة ، أما ايارها العقـدي وتراجعاـا        
فريجع ألا اختذت مواقف غري شـرعية يف        

 مع اهلزمية العسكرية وهلـذا األمـر        تعاملها
جذور وظروف يطول شرحها ، أما مجاعة       
اجلهاد فال أدري كيف جيرؤ اجلهال علـى        
جعل القتال سبباً ملا حدث معها يف حني أن         

 معها مت أغلبه قبل أن تقرر هي أي   ثما حد 
 ! .     مواجهة 

ماذا علينـا أن نفعـل   : عودة للموضوع  
وإبطال هدفيـه  للتعجيل بنفاد صرب العدو    

 واستراتيجياته ؟
حنن لو كان عندنا القوة اليت عنـد العـدو          
لكان عندنا القدرة على حسم املعركة مـن البدايـة ألن           
جنودنا ال ختشى الدم واملوت بل تطلبه ، ولكننا ليس عندنا         

، لـذلك  ) وذلك من سنن اهللا يف الـدعوات  ( هذه القوة  
بقة هي العمـل    ستكون خطتنا بالنظر لكل املعطيات السا     

على إطالة فترة املعركة عن طريق مقاومة أهداف العـدو          
واملبادرة بتوجيه ضربات قوية وموجعة له ، على أن يكون          

 علـى رد الفعـل      - حبكم إمكانياتنا    -تركيزنا يف البداية    
املتمثل يف مقاومة أهدافه أكثر من املبادرة بتوجيه ضربات له 

 أعمالنا إال املبادرة بضربه     ، مث بعد فترة إذا جنحنا لن تكون       






 
 







 



 

 

١٨ 

ألنه حبكم التجارب املرصودة ستكون أيامه يف املرحلة الثانية 
هي عبارة مقاومة غاراتنا إىل أن نصل إىل مرحلة إسـقاطه          

 . بإذن اهللا 
 استراتيجية احلشد عن طريق جعل عملياتنا       إبطال فعلينا   -

علـى الـرغم مـن      ( منتشرة على أكرب رقعة من األرض       
ها يف البداية إال أنه جيب أن تكون منتشرة على أكرب حمدوديت

 ) .رقعة ممكنة 
 وعلينا منعه من حتقيق هدفه جبمع أكرب عدد من األخوة           -

 :يف السجون ليضع يف يده أكرب أوراق للضغط عن طريق 
 تاليف التسيب األمين قدر اإلمكان ، وتنفيذ التعليمات         )١(

تنتشر بني األخوة قصص األمنية بدقة ، ومبناسبة هذه النقطة 
( من نوعية أن أخاً تعرض لكمني وكان معه أسـطوانات           

أو أوراق وكانت التعليمات أن يقوم بكـسرها    ) سي دي   
حىت مير على الكمني بدون مشاكل ، إال أنه احتفظ ـا            

 ما وعمل على قول الدعاء واألذكار حىت مر األمـر    لغرٍض
 تلك القـصص   بسالم ، ومجيعنا بالطبع يصدق حبقيقة مثل      

يـأمث  واحلمد هللا ، إال أنه ينبغي أن نعلم أن ما فعلـه األخ       
عرض نفسه وجمموعة مـن     بفعله فقد خالف التعليمات و    

، وذنبه هذا مع ذنـوب       للخطر) الذين يعرفهم   ( إخوانه  
أخرى قد جتعل األذكار ال أثر هلا يف املرة القادمة ، كذلك            

ـ     صك ، وتوجـد  من التسيب األمين حماولة معرفة ما ال خي
 .مظاهر عدة للتسيب األمين فلتراجع يف مظاا 

 الطريق الثاين الذي يبطل تلك االستراتيجية هو جعل         )٢(
مدامهاته العتقال األخوة تتحول إىل جحيم ويسقط فيهـا         
أكرب عدد من قواته ، وذات تكلفة عالية يف الدم واإلنفاق           

اعتقال أو قتل   واختاذ وقت طويل يف اإلعداد هلا ، بل إذا مت           
أفراد يف مدامهة يتم املبادرة بتوجيه ضربة ردع ودفع مثن يتم 

 أا بسبب اعتقال أو قتـل األخ فـالن ،           اإلعالن إعالمياً 
واملبادرات القليلة يف البداية مبهامجة قواته أو قوات العـدو          

 أا ردود فعـل علـى ممارسـاته يف    الصلييب يعلن إعالمياً 
، وأننا نقـوم باسـتهداف أسـياده    السجون أو اعتقاالته   

 على أن نبني    - نكاية مسببة    -الصليبيني نكاية فيهم وفيه     
أننا لن نوقف استهدافنا أهل الطغيان إال أن ممارسام تدفعنا 

 . أكثر وجتعل عملياتنا أكثر شراسة 
 ميثل السياسة اليت يتبعها إخواننـا  - تقريبا -وكل ما سبق   

 هلم الثبات على األمر والعزمية أسود جزيرة العرب نسأل اهللا 
 . على الرشد 

 أن عقيدة الصراع عند أهل       أيضاً وينبغي أن نتذكر جيداً   
الكفر والردة عقيدة مادية دنيوية يف أغلب بنائها وهلـم          
دوافع دنيوية يستروا بدوافع دينية أو حضارية كاذبـة         
ومزعومة ، وأن العامل العقدي التقليدي فيها ليس العامل 

وحيد فهو يعترب أحد عوامل دفعهم للمعركـة ودفـع          ال
األتباع اجلهال عندهم ، أما وقود حتركهم فهو املـصاحل          
املادية والبقاء ، فهم يصارعون من أجل ذلك ، وليس أي 
بقاء بل البقاء الذي يضمن هلم حياة الرفاهية والتـرف          
بدون منغصات ، وحلفاؤهم ومن يـدعمهم ليـستمروا     

 معهم ما دامت املـصلحة متحققـة        ويصربوا يتحالفون 
 .ف ، فيجب أن نعي ذلك جيداً بذلك التحال

فان إطالة أمد الصراع وإجياد قوة تستطيع توجيه ضـربات      
قوية جتنح بالعدو إىل املوادعة من طرفه فقـط بـالطبع ،            
وتوجيه ضربات ملصاحله االقتـصادية ، وديـد مـصاحل     

إعالمي جيـد    بتربير   -واقتصاد ومادة رفاهية من يدعمه      
 جتعل العدو يتقوقع على ما      –كما بينا يف دراستنا املفصلة      

يف يده من مصاحل ، وهذه القوة الرادعة كذلك تدفع جنده           
للتفكري يف أن القتال حتت راية قادم ال يضمن هلم البقـاء       
فهاهم ميوتون من أجل ال شيء ، فتبدأ مرحلة الـتفكري يف            

ار وانتظار انقالب املوازين ، االنتقال أو على أقل تقدير الفر     
لذلك وجدنا أن أشد الناس عداوة هلذه الدعوة أصـبحوا          
فيما بعد جنداً خملصني هلا يقدمون أرواحهم يف سـبيلها ،           
وذلك سيكون بعض حديثنا يف املقاالت القادمة بإذن اهللا ،          

 أن تطور املعركة باستراتيجية صحيحة هام حىت ال  :القصد



 

 

١٩ 

 وباالً علينا أكثر من العدو فينفد صربنا        تكون إطالة املعركة  
 .قبله 

 عندما أرسل   : املقال ذه الواقعة من غزوة بدر       خنتم هذا   
 هلم على املـسلمني  املشركون عمري بن وهب اجلمحي عيناً   

كمني أو مدد  فقال بعد أن تأكد أنه ليس للقلة من املسلمني
 صون قليالً أو ينقلقد رأيتهم ثالمثائة رجل يزيدون قليالً    ( : 

 ،ولكين قد رأيت يا معشر قريش ، الباليا حتمل املنايا           ... 
 قوم ليس معهم منعة وال      ،نواضح يثرب حتمل املوت الناقع      

ملجأ إال سيوفهم ، واهللا ما أرى أن يقتل رجل منهم حىت            
يقتل رجالً منكم ، فإذا أصابوا منكم أعدادهم ، فما خـري     

 !)وا رأيكم رالعيش بعد ذلك ؟ فَ

ب للعـدو   إذا استطعنا أن نسر    خنرج من هذه الواقعة أنه    
 كما فعل سـلفنا     - بل ونؤكده بزيادة     هذا الشعور حبقٍ  

سيكون ذلك بإذن اهللا بداية هزميتـه ، ولريجـع           -وقتها  
القراء إىل كتب السرية لقراءة أثر تلك الكلمات على صف          

 .قريش  
لتعجيل  وسيكون ذلك الشعور بإذن اهللا هو أول الطريق ل        

 .  معركة الصرب بنفاد صربه ، فان معركتنا معه هي
 
          قُـوااتاِبطُوا وروا واِبرصوا وِبروا اصنآم ا الَِّذينها أَيي

  اللَّه لَعلَّكُم تفِْلحونَ 
 واحلمد هللا رب العاملني

 
 

 




 

 خيولنـا      فلتصربي يا قـدس إنَّ    
 طال أسرك واعلمي      ال تيأسي إنْ  

 نفوسـنا مـشتاقةٌ         يا قـدس إنَّ   
وخنيط أثواب الـشهادة علّهـا         

يا رب فارزقنا الشهادة واملـىن           
واسكب دمانا يف املعـارك إننـا        

 

ثها الفرسان      قد أسرجت وحي   
  اليهود غداً هلم خـذالن      أنَّ

  وهلـان   وقلبنـا حنو اجلهـاد    
 تأيت وخري ثيابنـا األكفـان      

هذي الرقاب لصدقنا برهان       
 بعنا النفوس ودمعنـا هتـان      

 

 شعر عبداهللا الخالدي
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   فواز بن حممد النشمي–قائد سرية القدس  


 مـا : الحمد هللا حمداً حمدا ، والشكر له شكراً شكراً ، والصالة والسالم على القائل عندما سئل         :خاص  / صوت اجلهاد   
  .غمسه يده في العدو حاسراً : يضحك الرب من عبده ، قال 

  ..زيرة العرب لنأخذ تفاصيل العملية ووقائعها ة يف شرق جمعنا يف هذا اللقاء قائد سرية القدس واليت قامت بعملية نوعية فريد
  منه أن يعطينا نبذة عن االستعداد هلذه العملية ومقدماا ؟نرجو فواز ، و يف البداية نرحب بأخينا:صوت اجلهاد 

  عملية استشهادية كان مقرر أابالنسبة ملعركة اخلرب أو عملية اخلرب ،      لصالة والسالم على رسول اهللا ، حياكم اهللا ،          بسم اهللا وا  
ال يرجع أحـد   كانوا واضعني يف حسبام أن     - أسأل اهللا أن حيفظ من بقي منهم ويتقبل من قُتل            -خروج منها ، واإلخوة      ال

يف احلقيقة أن   وذلك لقوة األهداف وشدة احلراسات عليها ، و       منهم وأن يقاتلون حىت يقتلون وحيققون معىن االنغماس يف العدو           
 ٢٠٠ تسريتكاد  له مستوطنات ، وكأنك يف والية غربية ، لدرجة أن األسلحة الثقيلة واهلمرات ونقاط التفتيش الاملوقع أيضاً ك 

 .  سالح وعساكر مسلحني  و جتد ،هام إال وجتد
 املراجعـة ( رتبـون لألمـر    ، ومن بعد صالة الفجر واإلخوان جالسني ي قبلها بأيام فاحلمد هللا ، اجتمع اإلخوة ووضعوا اخلطة        

 مع اإلخوان وشرحت هلم  اجتمعت-  ابتالء من اهللاهاوأخونا أبو هاجر كلفين بإمارة اموعة ، ولست أهالً هلا ولكن -) النهائية
ويف يوم العمليـة    ،    وحفظنا الطرق املؤدية للمواقع   وقمنا بترصد غري الترصد السابق      األهداف واخلطة وأطلعتهم على األهداف      

١له راكباً جبواري ، وأخونا حـسني ر البقمي نسأل اهللا أن يتقب السيارة ، وكان أخونا من    قائدئية ، وكنت أنا     عنا األدوار النها  وز 
املتفجرات ، والسيارة مكسيما ، ويف ليلة العملية شركت السيارة ووضعت فيها            كان خلفي وأخونا الرابع نادر كان خلف منر         

م ٥٠٠اقع حتصيناً يف املنطقة الشرقية كلها ، وكان بينه وبني قصر حممد بن فهـد  هو أشد املو) جممع سكين ( ألن املوقع الثالث    
سم الصانع ، ويف حقيقـة  ا امع بقد أمسواللعهر والدعارة ، وهو كبري جداً ومليء بالفلل ، و منتجع  فقط ، ومعروف أنه أكرب      

نذهب للمجمع ) شركيت النفط ( تهينا من املوقعني األولني  أننا إذا ان، وكانت خطتناهذا إال غطاء  األمر أنه حملمد بن فهد ، وما
 .الطريق لإلخوة أدخل وأفجر السيارة فيهم حبيث أفتح اً أن مقررت قوات الطوارئ جمتمعة ، فكانالسكين وكان

 كم تبلغ مساحة هذه امعات ؟ : صوت اجلهاد 
 وكلها قصور ،  منطقة يف املنطقة الشرقيةيب ، وهي أفخم وأثرىهذه امعات مل أر مثلها يف حيايت ، وهي يف منطقة احلزام الذه  

امع تقريباً ، وية لدرجة أن أمري الشرقية ساكن فيها ، حىت أننا كنا نرى جنود املاريرت خيرجون من هذه امعات بالبدلة العسكر
 . هائلة تهمساحيعين  وله عدة بوابات ،  كيلو٣×  كيلو ٣

 الشركات ؟ وماذا عن : صوت اجلهاد 
 وهلا مـسامهة يف     ،هي الشركة العربية لالستثمارات البترولية ، وهي شركة تابعة لشركة هيلربتون األمريكية             : الشركة األوىل   

 أا يف الداخل عدة شركات من كربيات شـركات          العراق ، وهي تسمى الشركة العربية لالستثمارات البترولية وهي حقيقتها         
  .النفط العاملية 

                                                
 .لقب ألحد املطلوبني الستة والعشرين  ١



 

 

٢١ 

 
 وكيف كانت البداية ؟ :  اجلهاد صوت

خرجنا من املرتل يف متام السادسة إال ربع ، واقتربنا من املوقع وبدلنا مالبسنا ، ولبسنا اجلعب واألسلحة ، واستعنا باهللا عز وجل  
 أمـروا ية اإلخـوة ، و وكان للشركة بوابتني ، توجهنا لألوىل ، ونزل أخونا منر تقبله اهللا وبق       أمرنا ،   وطلبنا منه تعاىل أن ييسر      

اخلارج وواحد يف الداخل وهو من أفراد األمن ب ٢وهناك ، السياج  خص خلف البوابة و    يفتح الباب ، وكان هناك ش      أناحلارس  
  . أراد اإلخوة االقتحام ولكنه اختبأ خلف الكاونتر ، فرفض ، فأن افتح الباب من بالداخل أمروا من يستطيع الفتح ، فاإلخوة 

فتوجهنا إىل البوابة األخرى واقتحمناها ومت التعامل مـع         ني فالبد أن ننتهي من هذه الشركة مث نتوجه إىل الثانية ،             مستعجلكنا  
فساقه اهللا إىل أجله ، وهـو مـن   ) مدير استثمارات الشركة ( وإذا بسيارة الربيطاين    احلراسات املوجودة عليها ، وفور دخولنا       

 .وتركناه يف الشارع ارته وعليها الدم ، على مرتبة سيصورة جواله عرض  كرروا
الدوريات ، وكان أول من وصل جيب دورية فوجدنا  وخرجنا من الشركة وربطنا العلج برجل واحدة وركبنا سيارتناخرجنا ، 

 ،   واشتبكنا مع الباقني وخرجنا من وسطهم ، واحلمد هللا أننا حفظنا أكثر من طريق للموقع الثـاين                 ،كان فيه عسكري وقتلناه     
 الطريق الساحلي مث طريق اخلرب(  أقفلت الدوريات الطريق مل يعد هناك جمال للرجوع مع نفس اخلط ، فسلكنا طريقاً آخر عندماف

 فالوقت وقت - كلم ، وتقطعت مالبس العلج وأصبح عارياً يف الشارع وكان الشارع مليء بالناس ٤مسافة )  الدمام السريع -
 . سحوالً فلله احلمد واملنة  والكل شاهد العلج م-دوام 

 فاشتبكنا معهم ، وملا توسطنا اجلـسر         كالب الطواغيت وحراس األمريكان    وملا وصلنا أحد اجلسور وجدنا كميناً من دوريات       
انقطع احلبل وسقطت جثة العلج بني اإلشارات األربع ويف وسط امليدان ، وأصبح كل من كان واقفاً يف إحـدى اإلشـارات                      

 .سقط من أعلى اجلسر أن وم يشاهد العلج ي
واشتبك اإلخوان مع الدوريات وكان اإلخوة يكبرون ويهللون ، واكتسحنا هذا الكمني بفضل اهللا ، وأكملنا مشوارنا وتوجهنا         

وصلنا عند البوابة ونزلنا واحلمد هللا كان اإلخوان        ) نفس األسلوب جممع شركات     ( للشركة الثانية ، وهي شركة بتروليم سنتر        
 .م سكينة وطمأنينة عجيبة ، حىت أن اإلخوان كانوا يتمشون وكأم يف نزهة فيه

ما اخلرب ؟ وما الذي   : دخلنا ووجدنا شباب من شباب اجلزيرة وكانوا البسني لباس شركة أرامكو ، فكانوا يتساءلون ويقولون                
 .كان اطمئنوا وال ختافوا حنن ال نريدكم وإمنا نريد األمري: حدث ؟ فكنا نقول هلم 

أين األمريكان ؟ وكل الذين كانوا      : ويةً ، ولقينا املوظفني العرب وسلّمنا عليهم ، وسألناهم          سلنا الشركة وكنا حنن األربعة      دخ
حنن : ماهو اخلرب ؟ ومن أنتم ؟ فقلنا هلم : يف االستقبال من موظفني وغريهم كانوا مندهشني ومتعجبني أشد العجب ، ويقولون    

األمريكان ، حنن ما أتينا لكي نرفع السالح على املسلمني ، بل أتينا لتطهري جزيرة العرب من الكفار واملشركني          جماهدون ونريد   
  .نريدكم أن تدلوننا عليهم الذي يقتلون إخواننا يف أفغانستان والعراق عمالً بوصية نبينا حممد صلى اهللا عليه وسلم ، و

 عدة أبواب كلما فتحنا باباً وجدنا صالة كبرية فيها عدد كبري من             هناكشركات ، و  وتوجهنا إىل األعلى وكان املبىن يضم عدة        
 ودخلنا إىل إحدى الشركات ووجدنا علجاً أمريكياً يبدو أنـه مـدير إلحـدى               ، تب واملكتب الرئيسي بواجهة زجاجية    املكا

نفجر رأسه ، ودخلنا مكتباً آخر فوجدنا أحد        الشركات ، دخلت عليه املكتب وناديته فلما التفت إيل أعطيته طلقةً يف الرأس فا             
 ، خرجنا من الشركة ووجدنا أخونا هو العلج اجلنوب أفريقي هذا حسني نسأل اهللا أن يتقبل منا ومنه وكانالعلوج وحنره أخونا 

نا وركبنا  وكان يشرب بعض املاء وكأنه يف نزهة من شدة شجاعته رمحه اهللا ، خرج             حيرسنا  البطل منر واقف على باب الشركة       



 

 

٢٢ 

سيارتنا ، ووجدنا قواٍت هرعت للدفاع عن األمريكان ولعل بعضهم من املاريرت فاشتبكنا معهم وهذا ثالث اشتباك معهم ، وكان 
 . رب منهم وهم يتراجعون ويبعدون قتاجلنب العجيب واضحاً يف تصرفام ، فهم بعيدون جداً وحنن ن

 وكانت خطتنا أن نظل يف السيارة حىت حناذي سـيارة اهلمـر           - كل امعات     األشد حتصيناً من بني    -توجهنا للموقع الثالث    
األمريكية ، فلما حاذيناها ظهر اإلخوة من النوافذ وبدأوا بالتكبري والرماية عليهم ورأيت مججمة العسكري الواقـف خلـف                   

  ، وأول ما   ا أن ندخل من بوابة اخلروج     نا واضعني يف خطتن   ك ، وأظن أن السائق قتل أيضاً ، و        الرشاش تتفجر أمامي وهللا احلمد    
 معهم ، وعنـد بعـض       ناشتبكا على اهلمرات و    وصلنا مررنا  ندخل أفجر السيارة فيهم واإلخوة يواصلون ويقتحمون ، أول ما         

 األخ منر فلم حنتج لتفجري السيارة ، وكانفأمرناه أن يفتح البوابة ، ) رأيناه يف الشارع ( البوابات ساق اهللا لنا أحد حراس األمن 
مساحته بـالكيلومترات وداخلـه عـدة       امع كبري جداً    (  داخل امع وانطلقنا يف الشارع العام داخل امع          متبختراًميشي  

فذهبنا إىل أحد املباين وقام األخ منر رمحه اهللا بدفع الباب بقوة حىت انفتح ، ودخلنا وقابلنا كثرياً من النـاس ، وكنـا       ) جممعات
انام ونطلب أوراقهم الثبوتية واستغللنا هذا يف الدعوة إىل اهللا وتبصري الناس دفنا وحتدثنا مع كثٍري منـهم ، ويف               نسأهلم عن دي  

 !!هذه األثناء وجدنا علجاً سويدياً فقطع رأسه األخ منر ووضعه عند البوابة لكي يراه الداخل واخلارج 
نا منهم ، وكنا يف هذه األثناء نسمع صوت الـدوريات واحلـشود             استمرينا يف عملنا هذا نبحث عن العلوج وننحر من وجد         

 . دقيقة تقريباً أو ساعة ٤٥لية باخلارج ، ومل جيرؤ اجلبناء على االقتحام ، وكان قد مضى على بداية العم
لفلبني ، ووجدنا   بينيني فنحرناهم وأهديناهم إىل إخواننا ااهدين يف ا       لوج ووجدنا نصارى فل   بدأنا منشط املوقع ونبحث عن الع     

فنحرناهم أيضاً وهللا احلمد ، وطهرنا أرض حممد صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك اليوم من كثري من النـصارى                     هندوسمهندسني  
 وارحتنا ، مث صعدنا إىل الطابق األول ووجدنا أفطرنا فيهتوجهنا بعد ذلك إىل الفندق ، ودخلنا فوجدنا فيه مطعماً ف   ،  واملشركني  

هلندوس فنحرناهم وقلت لإلخوة أن يضعوهم يف السالمل ، لكي يراهم جنود الطاغوت إذا اقتحمـوا فيـصيبهم                  بعض كالب ا  
 . هؤالء اجلبناء أكثر من الالزم فهم مل يدخلوا إال بعد أن خرجنا الرعب ، ولكن يبدو أنين كنت حمسناً الظن يف

 ؛لمناهم قراءة الفاحتة قراءةً صحيحة ، وكانوا مندهشني جداً منـا  مث استغللنا الوقت وعملنا حلقة قرآن للمسلمني املتبقني ، وع      
 . كيف تفعلون هذا وسط هذه األجواء امللتهبة ، فاحلمد هللا الذي وفّقنا هلذا 

تأكدنا من فلما أتى وأخربنا هؤالء اهلنود املسلمني أن مديرهم هندوسي خبيث ، وأنه ال يدعهم يصلون ، وأنه سيأيت بعد قليل ، 
 . وأبقيناه معنا قليالً من خالل أوراقه ته ديان

  مع وأننا ال نـستهدف إال                على قناة اجلزيرة وأجروا معنا لقاءً      بعد ذلك اتصلتم بأين أكلمهم من داخل امل ينشروه ، أخرب 
 وكان قد   ذهبت إىل إحدى الغرف وشاهدت األخبار عرب التلفاز وشاهدت اخلرب على الشاشات ،            مث  ،  وتكلمت معهم   الكفار  

فوزعت اإلخوان يف !!! مضى تقريباً مخس ساعات على بداية العملية ، وكان اخلرب املعلن أن قوات الطوارئ تقتحم امع اآلن                 
 . أماكن معينة من الفندق استعداداً لرد هجوم كالب الدولة إذا اقتحموا علينا 

 مكاننا ، فرمينا عليهم القنابل وقُِتل الضابط وهللا احلمد وأصيب     ويف الساعة الثانية اقتحموا وكان معهم ضابط ، وحنن نراهم من          
اهللا موالنا وال : وكنا نكبر ونقول " نريد أن خنرج ، ياهللا خرجونا طلّعونا : " بإخوام الذين خلفهم جنوده ، وكانوا يصرخون 

 .  جبان تعال ، وذاك يفر منه موىل لكم ، إىل جهنم وبئس املصري ، وكان منر رمحه اهللا يقول ألحدهم اقترب يا
وبدأوا يرمون بأسلحة ثقيلة على الفندق واستمروا يف ذلك حىت العصر ، ويف هذه األثناء ذحبنا ذلك اهلندوسي اخلبيث الذي كان 

ينا يف  مينع مرؤوسيه من الصالة ، وطلّعنا املسلمني إىل األدوار العليا لكي ال تصيبهم رصاصات الطوارئ وقذائفهم الطائشة وبق                 



 

 

٢٣ 

يف الدرج فلمح العلج اإليطايل ، فوجه السالح إليـه وأمـره            ن األخ حسني    األسفل ننتظر هؤالء اجلبناء ، ويف هذه األثناء كا        
 يتكلم لبين قومه ويرسل هلم رسالة حتذير فقررنا أن يتصل بقناة اجلزيرة وأن  باالقتراب ، فاقترب العلج ، وشاهدنا أوراقه الثبوتية         

لإليطاليني الذين يقاتلون إخواننا يف العراق ولرئيس إيطاليا األمحق الذي يريد أن يدخل  ديهوحره ننمث  وأهله من حرب اإلسالم
هل هو يتحدث   : ، فجعل يكلمه ، ويسألين املذيع       أن يكلمه    وقلت للمذيع    ، اتصلنا على اجلزيرة   يف مواجهة مع أسود اإلسالم      

تكلم بضعة دقائق ،    فإذا دعه يتحدث بلغته ،      : نعم ، فقلت    : مجني إيطاليني ؟ فقال     هل عندك متر  : االجنليزية ؟ فقلت للمذيع     
لت ؟ فقال وسألتنعم ، فنحره البطل منر :  املذيع هل سج. 

 وماذا حدث بعد ذلك ؟ .. نسأل اهللا أن يتقبل منكم هذا القربان : صوت اجلهاد 
 أحد اإلخوة باالقتحام على هؤالء اجلبناء فقد طال انتظارنا هلم ومل يقتحمواوأشار علينا كنا مستعدين ومنتبهني يف هذه األثناء ، 

فاستخرنا ، وبعد صالة املغرب استخرنا مرة أخرى ، وبعد العشاء استخرنا مرةً ثالثة ، وكان العجيب أننا نـشعر بالنعـاس ،             
 ،   ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً منه     : اهللا تعاىل   واألعجب أنه منذ بداية العملية يف الصباح وحنن نشعر بالنعاس ، وتذكرنا قول              

 التاسعة مساًء ، وخرجنا من آخر مكان يتوقعه العدو وأعمى اهللا عيوم عنا ،               بعدذهبنا بعد العشاء واستطلعنا الوضع وحتركنا       
كبرية جداً ؛ ثالثـة     افة بيننا وبني األرض     وصعدنا فوق أحد الشالالت الصناعية اليت كانت مشرفةً على الطريق ، وكانت املس            

وحول هذه الشالالت كان هناك أشجار كبرية وبعد هذه األشجار خبمسة أمتار توجد احلواجز اإلمسنتية حول امع عشر متراً ، 
قفز ، وملا وصل    ، قفز األخ حسني أوالً بعدما رمى بشنطة الذخرية قبله ، مث ثبت الكالشن على ظهره وشد احلزام ومسى باهللا و                    

إىل األرض متدد وكان أحد اإلخوة حيسب أنه قُِتل ، وكان من رمحة اهللا أن األرض رطبة ومبللة من آثار هذا الشالل فلم يصب             
األخ حسني أي ضرر ، وكنا ال نكاد نصدق أعيننا ، وناديناه فرد علينا وقال بأنه سليم معاىف ، أيقنا حينها أن هـذه كرامـة                        

 متر فاللهم لك احلمد ، وقفز بعد ذلك األخ نادر مث قفزت أنا مث األخ منـر                  ١٣ عز وجل ، فاملسافة كبرية جداً        عظيمة من اهللا  
 . تقبله اهللا 

 أنتم اآلن يف الشارع ؟ .. احلمد هللا على هذه الكرامة والنعمة العظيمة .. اهللا أكرب : صوت اجلهاد 
ارهم عنا ، ومجيع القوات احلاشدة يف اخلارج حتسب أننـا يف الفنـدق ،               نعم ، أصبحنا اآلن يف الشارع واألشجار حتجب أنظ        

 ومل –وكانت الساعة قرابة العاشرة والنصف ليالً ، وكنا متعبني جداً ونشعر بالنعاس ، فقررنا أن نرتاح قبل أن جم علـيهم                    
نا هذه األشجار الضخمة فحجبتهم عنا ، ومل        يكن بيننا وبينهم إال أمتار ، ولكن اهللا برمحته صرف أنظارهم إىل الفندق وهيئ ل              

، ونام اإلخوة ملدة ساعة وكنت أنا حارسهم ، الشاهق  أن نقفز من هذا السور لف واحد يف األ بنسبة يتوقعون ولو أصالً  يكونوا  
 منت يف حيـايت     وكان مجيع اإلخوة موقنني بأم سيقتلون ، ولكننا فضلنا أن نقاتل وحنن مرتاحني ، مث منت نومة ما أذكر أنين                   

، وبعد ذلك قررنا أن نبدأهم باهلجوم واجتمعنا وأحلحنا على اهللا بالدعاء وأن ميدنا مبدد مـن   بال فاحلمد هللا مثلها راحةً وهدوءَ  
عنده وجنٍد من جنده ، وكانت اخلطة أن نظهر حنن األربعة مجيعاً وأول سيارة عسكرية أمامنا نوقفها ، ومنر وحسني يتوجهان                     

يارة ويقتالن من فيها من كالب أمريكا ، وأنا أتوجه إىل اهلمر حبيث أشتبك معه وأشغله عن اإلخوة ، واألخ نادر حيمل              إىل الس 
 . باقي الذخرية ألا ستعيق احلركة السريعة وحيملها يف السيارة ، مث إذا أخذنا السيارة نتوجه إىل األطواق األمنية ونشتبك معهم 

  اجلنود يف تقديرك ؟ كم كان عدد: صوت اجلهاد 
وحنن أردنا أن نأخذ السيارة ألن األطواق األمنية كبرية ،  ليات  اآلمرات و اهلدرعات و املقوات و اليف احلقيقة كان عدداً هائالً من       

ا  ظهرنا من خلف األشجار ذُِهل اجلنود وأخذوا ينظرون لن         ، وحني جداً بالكيلوات ، والبد الختراقها من سيارة تقلنا وأسلحتنا          



 

 

٢٤ 

، واشتبكنا معهم وكأننا أشباح ، وكان أسرعنا وصوالً إليهم منر رمحه اهللا ، فقد جرى بسرعة هائلة رمحه اهللا وهو يرمي ويكرب               
يرمون وال أدري على ماذا يرمـون ، لعـل          حول املوقع   بفضله وكرمه ورمحته ومنته عليهم ، وأخذ بقية اجلنود          ونصرنا اهللا   ،  

 !! حه بعضهم كان ألول مرة جيرب سال
وأعطبنا سياريت جيب وقتل من فيها وقتلت سائق اجليب الثالث فانقلبت السيارة عدة قلبات ، وأصبحنا اآلن يف وسط الشارع                    
ومل جند سيارة نركبها ، فأردنا الدخول يف إحدى الشوارع القريبة ، وانطلق منر رمحه اهللا بسرعة الربق واختذ وضعاً قتالياً صعباً                      

 اهلمر ، ورأيت رصاصات الرسام اليت انطلقت من سالحه تشتعل يف اجلندي الذي على الرشـاش ، واجتزنـا   جداً واشتبك مع  
الشارع والرصاص كاملطر ينهمر علينا وحنن نرد عليهم وكانت معجزةً من اهللا وكرامةً عجيبة ، فقد كنا نرى الرصـاص بـني        

 . أرجلنا وحولنا ومع ذلك مل يصبنا شيء فلله احلمد وحده 
ركبنـا إحـدى   !! خلنا احلارة املقصودة ، واستطعنا اخلروج من ذلك الطوق حبمد اهللا ، وكان أولئك األغبياء مازالوا يرمون  د

حدث ، فلمسافة كيلو ونصف أو كيلوين وحنن منر بعشرات املصفحات واآلليـات              السيارات مث انطلقنا وواهللا إنين أتعجب مما      
 هؤالء مجيعاً ومررنا من وسطهم مجيعاً ، من وسط الشارع الذي يتمركـزون فيـه ،          والدوريات وناقالت اجلنود ونشتبك مع    

وأقفلوا الشارع ولكن اهللا يسر لنا اخلروج ، وكنا قد استقتلنا ونوينا االنغماس         !!  واحد فقط     منهم متر  وكان بيننا وبني السيارةِ   
 ! . احرص على املوت توهب لك احلياة :  حني قال فيهم طلباً لإلثخان والشهادة ، ولكن صدق أبو بكٍر رضي اهللا عنه

وكان الرصاص الرسام قد أرعب هؤالء اجلبناء كثرياً ، وكنا نرميهم بالكالشنات ونرمي عليهم قنابل صنعها إخواننا ، وكنا نكبر 
ثالث كان البطل اهلزبر منر رمحه اهللا       ولل وفتح اهللا علينا فتحاً عظيماً ، وفككنا الطوق األول مث الثاين مث الثالث ، ويف الطوق ال                 

خارجاً جبسمه من السيارة ويرمي فأتته طلقة يف منتصف صدره ومع ذلك فقد واصل الرماية هذا األسد اهلزبر ، وفتحنا الطوق                     
خـل  الرابع مث اخلامس ودماء منر تنهمر بغزارة وهو يواصل االشتباك ، وفتحنا الطوق السادس وسقط منر يف الطوق السادس دا                   

 .السيارة ورفع سبابته ، وكنا حنركه وزه فلم يتحرك فلم نشك أنه قُِتل نسأل اهللا أن يرفع درجته 
 !ولكن إحدى الصحف السلولية نشرت روايةً مغايرة ، وهي أنه أصيب مث أتى أحد العساكر وأنقذه ؟: صوت اجلهاد 

ملا خرجنا مـن  ودجلهم وسقوط بضاعتهم اإلعالمية ، ز كذم هذه بأول كذبام ، ولقد كنت يف الفندق أشاهد عرب التلفا         ما
الطوق السادس ووصلنا إىل الطريق السريع مل نصدق أننا خرجنا من كل هذه األطواق ، وأيقنا أن يف األمر تأييداً إهلياً وفـضالً            

ارق احلياة ، فدعونا له أن يتقبله اهللا شهيداً يبدو قد ف  كيلوات ، والزلنا نتأكد من أخينا منر ولكنه على ما١٠ربانياً ، سرنا قرابة 
ووجدنا سيارة بيك أب من سيارت احلرس الوطين فأخذناها ، وكان األخ نادر يف صندوق السيارة بسالحه ،  منغمساً يف العدو    

ررنـا وهللا   لكي يشتبك إذا حصل اشتباك ، وحنن يف الطريق السريع شاهدنا الدوريات عاكسة الطريق ومتجهة حنو املوقع ، وم                  
 ، وأعماهم اهللا عنا ، مع أن األخ نادر كـان يف صـندوق   - والعياذ باهللا   -احلمد من وسطهم وهم حيسبون أننا من أصحام         

    م الَ يبِصرونَوجعلْنا ِمن بيِن أَيِديِهم سدا وِمن خلِْفِهم سدا فَأَغْشيناهم فَه :وحامالً سالحه ، ولكن صدق اهللا القائلالسيارة 
 بفضل اهللا ، وكأن ما مررنا به حلم من كثرة ما رأينا من الكرامات والتأييد فاللهم لك احلمد والشكر كما ينبغي  املدينةَ، دخلنا

 على هـذا     محداً كثرياً طيباً دائماً مباركاً فيه      فاحلمد هللا وملا خرجنا اتصلنا بإخواننا وقابلناهم      ظيم سلطانك ،    جلالل وجهك وع  
 . النصر العظيم والفتح املبني 
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 كم كان الوقت عند خروجكم من امع ؟ : صوت اجلهاد 
 تنقـل  فشالًقنواا األكثر ، والغريب أنين عندما عدت إىل اإلخوة شاهدت القوات السلولية الفاشلة عرب          قبل أذان الفجر بقليل     

 يف وقت اقتحامهم كنا   وأي بعد خروجنا بساعات ،      !!  يف وضح النهار     مشاهد اقتحام امع وإنزال اجلنود على سطح الفندق       
 !! . قد خرجنا وابتعدنا بل لعلنا يف ذلك الوقت مل نكن يف املنطقة بأسرها 

 اللهم لك احلمد على هذا الفتح ، لو حتدثنا بارك اهللا فيك عن الكرامات اليت أكرمكم اهللا ا ؟ : صوت اجلهاد 
 كرامة هي السكينة واهلدوء الذي أنزله اهللا علينا وثبت قلوبنا به ، سبحان اهللا تكاد حتلف باهللا أننا يف نزهـة  واهللا يا إخوان أكرب  

 النعاس مل يفارقنا منذ بداية العملية فاللهم لك احلمد ، مث الفضل اإلهلي الكبري علينـا ـذا   وليس بني أهوال تضطرم ، ختيل أنَّ      
 اآلالف املؤلفة ، لقد كان اإلنسان يقرأ سري الصحابة والسلف فيجـد  هذهو من اهللا وحده على  اإلثخان وذا االنتصار الذي ه    

 . مثل هذه األخبار ، ولكن ملا مررنا مبثل ذلك كان وقع األمر علينا عظيماً فاللهم لك احلمد 
 يف امع ، ومل يقومـوا       من محاقات اإلعالم السلويل نشره لشهادات بعض العرب واملسلمني الذين كانوا          : صوت اجلهاد   

بعمليات حتريف كبرية عليها كما هي العادة ، فسمع العامل كله أنكم مل تستهدفوا املسلمني أومل متسوهم بـأذى ، حـدثنا                      
 وهم من العرب واملسلمني وكيف كان وقع األمر عليهم؟محفظك اهللا حول من قابلت

 ن الناس علموا مبطالب ااهدين فتحاً عظيماً من اهللا عز وجل ، فالعشرات ماحلمد هللا ، يف احلقيقة يا إخوان أن هذه العملية تعد
 لنا بالنصر والتوفيق ، وكان بعض اهلنود من املسلمني والباكستانيني يكبرون معنـا             عياناً ، وكان الكثري منهم يدعو      ورأوا ذلك 

بعضهم لوأقمنا  !!  نريد أن نذهب معكم إىل القدس        :أخذوا يكبرون ويقولون    ) سرية القدس   ( وعندما أعلمناهم باسم سريتنا     
حلقة قرآن أثناء تواجدنا يف الفندق ، وكنا إذا واجهنا أحد العرب أو املسلمني ممن لباسه يشبه لباس الكافرين أو سيماه ليست                      

ت اإلسالمي احلـسن  لتزام بالسم إسالمية ننصحه باجتناب مثل هذه امعات اليت يسكن فيها العلوج ، كما كنا ننصحهم باال              
هل هم مسلمون أم ال ؟  ووجدنا عراقياً مسلماً حيمل اجلنسية األمريكية فارتعب منا               : لكي ال يضطرهم أحد فيما بعد للسؤال        

  . فأخربناه بأننا مل نأت لنقتل املسلمني 
 ماهي قصة الطفل املصري الذي زعموا أنكم قتلتموه ؟ : صوت اجلهاد 

 فأتينا إىل السيارة ووجدنا فيهـا  - اليت قالوا أن الطفل املصري قتل فيها -وىل كان هناك سيارة واقفة   ملا خرجنا من الشركة األ    
 فيها متواجداً إن كان كما زعموا -رجالً من اجلزيرة أو كما يقال سعودي ففتح الباب وهرب ، ومل نر فيها أحداً ولعل الطفل        

اليت زعموا أن   ( توقعوا أن تكون هذه السيارة      ف الدوريات وشاهدوا جثة زميلهم      توملا تعدينا السيارة أت    اختبأ حتت املقاعد ،      -
هي سيارتنا ، وأمطروها بوابل من الرصاص فقتلوا الطفل رمحه اهللا ، ولقد علمت بعد ذلك ملا وصـلت إىل       ؛  ) الطفل بداخلها   

 ويت الفاشل مهنياً ، وما الذي مينعهم من الكذب ؟ اإلعالم الطاغاإلخوة أم ادعوا أننا قتلناه وهذا ليس مبستغرب على هذا 
 أمل مير بكم مواقف طريفة ؟ : صوت اجلهاد 

نعم ، أثناء حبثنا عن العلوج كنا منر مبكاتب بعض املسلمني من أهل اجلزيرة ، فكانوا ينظرون لنا باستغراب وحنن حندثهم قائلني         
شباب كيف حالكم ، وهكذا حىت زال خوفهم وبدأ  ن نريد احلمر العلوج ، يايا إخوان ال ختافون ، حنن ال نقتل املسلمني ، حن: 

 .  بعضهم يضحك معنا ويدلنا على مواقع العلوج 
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 عدد قتلى الطوارئ واجليش ؟ كم : صوت اجلهاد 
 س ما اختاروا    بئ ، ويا  كبري من هؤالء املدافعني عن العلوج واألمريكان والطواغيت           عدد لَِت قُ اختراق األطواق أنا أجزم أنه أثناء     

 . ألنفسهم أن يلقوا اهللا وقد قتلوا يف سبيل بوش ورامسفيلد ونايف بن عبد العزيز 
  أشيع يف اإلعالم السلويل أنكم احتجزمت رهائن ، وخرجتم حمتمني م ، فما حقيقة هذا األمر ؟: صوت اجلهاد 

عنا من بقي من العرب واملسلمني وأمرناهم بالصعود إىل         هذا غري صحيح على اإلطالق ، والذي حدث سبق ذكره وهو أننا مج            
 وبقينا حنن يف األسفل لكي نشتبك       يصيبهم هؤالء القتلة الذين قتلوا الطفل املصري رد اشتباههم يف السيارة ،            األعلى لكي ال  

 ويف نظري أن افتعال كذبـة   ولقد ضحكت كثرياً على ذلك اللبناين الذي أظهروه على أنه من الرهائن ، معهم عند اقتحامهم ،   
 واحلقيقة أنه ال الرهائن هو لتغطية فشلهم الرهيب يف القبض علينا أو محاية امع لكي إذا اقتحموا يظهرون أم حرروا الرهائن ،

 اقتحمنا يوجد رهائن أبداً ، وعلى ماذا نرهنهم ؟ فنحن نريد من هؤالء اجلبناء أن يقتحموا وحنن نطلب املوت ، حىت إننا حنن من
 وهم قد وقعوا يف تناقض ، فقد نشروا تصرحيات كثرية عن حسن معاملتنا للعرب واملسلمني                عليهم ملا استبطأناهم كما تقدم ،     

 !!بأننا نتخذهم دروعاً بشرية : داخل امع ، مث قالوا 
م إعالم آل سلول األمحق أمـا  وماذا عن األخوين عبد الرمحن وعبد العزيز الغامدي رمحهما اهللا ؟ فقد زع  : صوت اجلهاد   

 معكم؟ 
أوالً أقول أم اعترفوا بأننا أربعة فقط ، وأنا أحدهم وها أنا حي أرزق ، والثاين األخ منر تقبله اهللا ، والثالث األخ حسني أحد                         

قبلهما ليسا من الـ    وقد أعلنتم هذا قبل مقتل اإلخوة يف الطائف ، ومعلوم أيضاً أن األخوين عبد الرمحن وعبد العزيز ت                  ٢٦الـ
حجة ، وإال لو فكروا جيداً  والرابع األخ نادر وليس أحد الغامديني ، وهم اآلن حياولون ترقيع فشلهم الذريع بأي وسيلة أو       ٢٦

وكم بني !! لعلموا أنه حىت لو كان صحيحاً أن األخوين معنا لكان فضيحة هلم وأي فضيحة أن ال يتمكنوا منهما إال يف الطائف 
 فاحلمد هللا الذي رد كيدهم إىل الوساوس ، ونسأل اهللا أن يتقبل إخواننا يف الطائف وأن يلحقنا م غـري            !!ف والشرقية ؟  الطائ

 . خزايا وال مفتونني 
 هل أصيب أحدكم ؟ : صوت اجلهاد 

 وهللا احلمـد ، وحنـن    األخ حسني إحدى الواجهات الزجاجية بيده فجِرحت ، وحنن مجيعاً خبري      رسإصابة طفيفة جداً ، فقد كَ     
 . نعاهد اهللا أنا وأفراد سرييت على املشاركة يف مثل هذه الغزوة مرةً أخرى وهللا احلمد واملنة 

احلمد هللا على سالمتكم ، ونسأل اهللا أن يكتب أجركم ، وأن يشفي صدوركم كما شفيتم صدور املؤمنني                  : صوت اجلهاد   
ثبات على طريق اجلهاد حىت نلقاه سبحانه وهو راٍض عنا ، وصلى اهللا وسلم على يف بقاع العامل كله ، ونسأل اهللا لنا ولكم ال

 . نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 



   " "سرية القدسسرية القدس" " 


  ًقريباًقريبا
  مبشيئة اهللامبشيئة اهللا
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ينبع و العمارية واخلرب ( ( يف يف 
َّ

ينبع و العمارية واخلرب 
َّ

 ( (   

 اهللا بن سعد الدوسري عبد: بقلم األستاذ 

جومان نوعيان خالل ثالثة أسابيع ضد مواقع       هستمر قرابة الشهر ، و    جناةُ أربعة من ااهدين من حصاٍر كبٍري وقوي ا        
 .هذا هو احلدث :  حكومة تدعي أا حتكم أكثر دول العامل استقراراً حمصنة ، يف ظل

ن وجيوبون الديار لنصف يـوم  يقتحمون ويقتلون من أعداء اهللا ويصولو) ينبع ( يف  أربعة أبطال    : أما الصور فمتعددة  
 . وإعالمياً وسياسياً واقتصادياً احلكومة البائسة تتخبط وتترنح حتت الضربات املوجعة عسكرياًوقوات هذه

 .وخيرجون بنتيجة أعظم وليوم كامل ) اخلرب ( وأربعة أبطال آخرين يكررون املشهد يف 
د املبارك حـصار     ساملني ناجني من احلصار الشهري يف تأريخ اجلها        – حبمد اهللا    –وأربعة أبطال آخرين كذلك يصلون      

 ). العمارية (
  ﴾ كَم ِمن ِفئٍَة قَِليلٍَة غَلَبت ِفئَةً كَِثريةً ِبِإذِْن اللَِّه واللَّه مع الصاِبِرين ﴿    ثالثةُ أبعاد حتكي حقيقةً واحدة 

 أكرب يف عيون  منطيٍةصورٍة واخلداع اإلعالمي لرسم   وإمنا تستغل السمعةَ  ،   يف حقيقتها     ضعيفةٌ  أن هذه الفئة الكثريةَ    غري
على حٍد حيلة أمريكا وحيلة آل سعود ( الناس الضعفاء متاماً مثلما تفعل أمريكا أمام العامل ، ولكن احليلة مل تنطل على ااهدين 

  .)سواء 
 الـيت أزاهلـا    هي االدعاءات اليت تدعيها احلكومة السعودية املرتدة وأثبت ااهدون كذا ، وكثرية هي األقنعة            كثريةٌ

  ويف ظرف شهر واحد كان للمجاهدين موعـد         )ةاريالعم( وحصار  ) ينبع   ( و) اخلرب  ( ااهدون حبمد اهللا  ، ويف هجومي        
متاماً مثلما كان ) إنه سحر اإلعالم والقوة املصطنعة ( رهيب وتأرخيي مع أحد أضخم األقنعة اليت يستخدمها فراعنة جند واحلجاز 

   ﴾  فَلَما أَلْقَوا سحروا أَعين الناِس واسترهبوهم وجاُءوا ِبِسحٍر عِظيٍم﴿للعني وسحرته قبل إميام رعون ايفعل ف
 وكيف مزقه أسود التوحيد برمحة من اهللا سابغة وفضل عظيم ما كان              ، وحنن اليوم نتلمس شيئاً من مظاهر هذا القناع       

 . إن ريب رحيم ودود  ؛ ولطفههلم أن ينالوه لوال رمحة اهللا
احلكومة السعودية هلا أقنعة كثرية تغطي ا سوأا منها التستر باسم الدين ، ولكن بطريقٍة ال ختدع إال البسطاء جداً من 

 عليـه   الناس الذين يشكِّلُ عقلياِتهم اإلعالم السلويل ، أما اإلنسانُ السليم بفطرته ، املتحرر من إعالم آل سلول ، فال يـروج                    
تلبيسهم يف هذا اال ، بل يرى ويسمع ويدرك من الوقائع واملشاهد ما يعرف به احنرافهم عن اإلسالم ، فضالً عن املتعلم ، أو                        
املطلع ، أو املثقف ، فهؤالء قطعاً يستهجنون مثل هذه الطريقة يف خمادعة الناس باسم اإلسالم ، وتزيدهم هذه الطريقة بغـضاً                      

بهم ، وحىت هؤالء املخدوعني ينكشف هلم كل يوٍم من كفِر هذه احلكومة وردتها شيٌء جديد ، وأمور متكاثرة    للمنافقني وأالعي 
، ال تبقي لوجه مدافٍع عنهم مزعةً من حلم ، نعم ؛ يوجد كثري من املنافقني يتزلف هلذه احلكومة ويـدافع عنـها يف احملافـل ،               

 يعلم يف قرارة نفسه بطالن ما يظهره وإمنا يفعل ذلك - والعلم عند اهللا -ثرياً منهم وبعضهم ينتسب إىل العلم والدين ، ولكن ك      
 .حباً للدنياً وطلباً لألعطيات 
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ومن أقنعة هذه احلكومة العميلة القوة املالية ، فما ال يستره التظاهر باإلسالم يستره اإلغراق باملال وإغداق األموال على 
، حىت ينغمس بنفسه يف الشهوات ، ويبدأ هو يطالب بالتحرر من الدين ، باحثاً عن خمرٍج من          الشعب ، وفتح أبواب الفساد له       

القيود الثقيلة اليت تفرضها عليه احلكومة باسم الدين ، وبالتايل ينغمس هذا الشعب يف اللهو واللعب ، واـون واملخـدرات ،       
الصهاينة ال يفكر بشيء عدا شهوته ، ومجِع أكرب قدر من املـال ، وال               وينسى قضايا األمة ، ويعود ذليالً أسرياً هلؤالء الفراعنة          

ينسى هؤالء اليهود أن يتفننوا يف إغراق الشعب باملال ، فال ميكِّنوا الناس من اإلمساك بأصوٍل متنحهم االستقاللية عن حكومتهم         
لى أخذ اهلبات واألعطيات ، والبحـث عـن         وعن هباا وتصرفها ، وإمنا تعمل جاهدةً على أن يبقوا مستهلكني ، متوقفني ع             

الفتات حتت موائد األوغاد من األمراء ، واإلنفاق أيضاً بعقلية تبذيرية مستهترة ، ال تفكر يف غري اللذة احلاضرة اليت تنفـق يف                       
 مته ، ويطفئ ا شهوته ،       سبيِلها مال اليوم ، ليأيت الغد ويبحث املواطن فيه عن ديٍن مهلك ، أو نهبٍة أو ِهبة جديدة يشبع ا                   

وهذا القناع بدأ يف السقوط منذ فترة ليست بالقريبة ، والسبب أن السحر انقلب على الساحر ؛ فصارت نفسية اجلشع والطمع             
والبحث عن امللذات والشهوات متأصلةً يف عروق آل سعود ، فبدأوا يزامحون الناس على ما ال يسع اجلميع ، فكانت النتيجـة                    

ة هو انكشاف قناع املال ، ووجد كثري من الشعب نفسه بال مال ، ورأى اتمع منهوباً حماصراً بالـديون والـضرائب                   الطبيعي
فرسوم للكهرباء ، وأخرى للماء ، وثالثة للهاتف ، ورابعة للتأمني على الرخـصة ،     ( واملكوس املتنوعة اليت تزداد يوماً بعد يوم        

وبة على املخالفات املرورية ، وسابعة على البضائع املستوردة ، وثامنة علـى اسـتقدام        وخامسة للتأمني الصحي ، وسادسة عق     
قائمة طويلة مما يسمى بالرسوم اليت تستنفد أموال ) العمال ، وتاسعة على فتح احملالت ، وعاشرة للصرف الصحي ، وغري ذلك          

ل جماناً وتعطى هلم األعطيات ما دام مال األمة يسعهم وال           املسلمني وتنهبها مع أن الواجب يف دولة اإلسالم أن تبذل هلم األموا           
 .يستأثر األمراء ذا املال أبداً ، وهكذا وجد الشعب نفسه بال مال ويف وضع يرثى له من جهة الدين والتمسك بالشريعة 

ووهم السيطرِة والقدرة وجاء اجلهاد املبارك ليكون قاصمةَ الظهر حلكومة الكفر والظلم والطغيان ، وليكشف زيف القوة ،        
، وأن هؤالء احلكام ضعفاُء عاجزون ، وأن قوام هزيلةٌ ليست كما يصور ويروج ، وأا ضعيفةٌ باملقياس املادي ، فكيف وقد                   

عف الناس نصبت نفسها حرباً على املسلمني ، سلماً ألعداء الدين ، وبين هذا اجلهاد املبارك أن قوة هؤالء املرتدين ليست إال ض        
بأنفِسهم ، وأن شجاعتهم ليست شجاعةً ، بل هي تكرب منهم  ، وجنب خالع من الشعِب اخلاضع ، وأن هيلمام ليس إال صورةً 

 .من اإلرهاب اإلعالمي واالستعراضي املستقى من اإلرهاب الفرعوين والسحر العظيم 
 يف ثالث وقائع عظيمة ، نسأل اهللا أن يثبتنـا علـى اجلهـاد    وبلغ حتطيم ااهدين هلذه األسطورة أوجه خالل هذا الشهر       

 .والصراط املستقيم ، وأن ال يكلنا إىل أنفسنا وال إىل أسلحتنا 
 :وقد جتلى هذا التحطيم يف مظاهر عديدة ، كان منها 

احلكومة اخلائنة ، فقد     نربة التحدي والصمود ، والشجاعة والثبات ، وعدم اخلوف يف نفوس ااهدين من هذه                :املظهر األول   
أعطى ااهدون دروساً عملية للمسلمني يف اجلرأة واإلقدام ، وهذا املظهر واضح جلي منذ بداية املعركة ، فقد كانت احلكومة                    
تسعى من خالل إعالن أمساء وصور املطلوبني التسعة عشر مث الستة والعشرين إىل حتجيم دور ااهدين وتضييق اخلناق عليهم ،             

انياً من خالل صعوبة التنقل واحلركة ، ونفسياً من خالل الضغط االجتماعي والنفسي الذي تتوقعه ، وتسعى بذلك أيضاً إىل  ميد
اإلرهاب املعنوي وحتطيم إرادة الصرب والثبات لدى ااهدين ، وهي قد استفادت هذا األسلوب من السيد األمريكي الكـافر ،              

د كان هؤالء الطواغيت يتوقعون أن يركع ااهدون مباشرةً هلذا الضغط ، وأن يتسابقوا              ولكن الذي حصل خالف املتوقع ، لق      
إىل تسليم أنفسهم ، وإلقاء أسلحتهم ، ولكن الذي حدث غري ذلك بتثبيٍت من اهللا وحده للمجاهدين ال حبوهلم وال قوم ، فقد 
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 يعهده الشعب نفسه من أبنائه ، أال وهو أسلوب املواجهة بدأوا يف أسلوٍب غريب مل يعهده الطواغيت من بقية الشعب ، بل ومل     
قَالُوا لَن نؤِثرك علَى ما جاَءنا ِمن  ﴿املعنوية أوالً ، وأسلوب التحدي والصمود ، كما فعل السحرة ملا آمنوا مبوسى عليه السالم               

ِإنا آمنا ِبربنا ِليغِفر لَنا خطَايانا وما أَكْرهتنا علَيِه ِمن      تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا   الْبيناِت والَِّذي فَطَرنا فَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما         
 فأصدروا البيانات والرسائل اليت تشرح قضيتهم ، وأخذوا يدعون النـاس إىل احلـق ، فاستـشاط       ﴾ السحِر واللَّه خير وأَبقَى   

 وبعضهم من أويل الفـضل   –يت غيظاً ، وانقلب السحر على الساحر ، وأثر هذا املوقف يف كثٍري من املترددين اخلائفني                 الطواغ
آمنا برب هذا الغالم ، كما استمر       :  ورأوا يف صمود هؤالء منوذجاً مل يعهدوه ، وقالوا كما قال أصحاب األخدود               –واملكانة  

واإلعالمي ، متجاوزين كلَّ العقبات اليت ميكن ألي متقاعٍس متخاذل أن يتعـذر ـا ،             هؤالء ااهدون يف عملهم العسكري      
ويتخذها حجةً لقعوده ، وكتبوا بأمسائهم الصرحية يف اإلصدارات املرئية واملسموعة واملكتوبة ، ومل يتوقفوا عن اجلهـاد ، بـل               

واقع املر ، وخذ الوقائع الثالث األخرية كشاهٍد على ذلك شاركوا يف العمليات وقادوها ، وصاروا أئمة يهتدى م يف ظلمات ال   
 مصطفى األنصاري رمحه اهللا ، والذي كان امسه على قائمة املطلوبني األمريكية             – بإذن اهللا    –الشهيد  ) ينبع  ( حيث قاد عملية    

 العيريي وخالـد اجلهـين   اليت أُعلنت بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، واليت كان من ضمن املدرجني فيها الشيخ يوسف          
شارك ااهد بندر بن عبد الرمحن الدخيل نصره اهللا ، ويف عملية ) العمارية ( رمحها اهللا وتقبلهما يف عداد الشهداء ، ويف حصار 

 .أعلن ااهدون يف تقريرهم أن من بني املشاركني أحد املدرجني على قائمة املطلوبني ) اخلرب ( 
نت تسعى من خالل إعالن أمساء املطلوبني إىل إرهاب غريهم من اللحاق م ، وهذا ما مل حيـصل                   كما أن احلكومة كا   

حبمد اهللا فاملنضمون إىل سرايا ااهدين يف ازدياد وهللا احلمد ، وكم كانت احلكومة تشعر باحلرج البالغ كلما حصلت مواجهة                    
 الستة والعشرين إال واحد أو اثنان أو ليس منهم أحد ، مما دفعها إىل               بينها وبني ااهدين مث علمت أنه ليس منهم من املطلوبني         

أن تصف كل جماهد بأنه مطلوب أمنياً ، وتبادر إىل ذلك حىت قبل أن تعلم هويته ومن يكون ؟ وشاهد ذلك يف الوقائع األخرية ، 
) العمارية ( ى القائمة األمريكية ، وأبطال هو املطلوب عل) مصطفى األنصاري ( أربعةً ، واحد منهم ) ينبع ( حيث كان أبطال 

أربعةٌ كـذلك ،    ) اخلرب  ( على القائمة السعودية األمريكية املشتركة ، وأبطال        ) بندر الدخيل   ( أربعةٌ أيضاً ، منهم واحد فقط       
 .واحد منهم  فقط على القائمة ذاا 

تمثلة يف وفرة املعلومات لدى هذه احلكومة ، وعدم القدرة علـى   ضعف االستفادة االستخباراتية من املعطيات امل      : الثاين املظهر
استثمار مثل هذه املقومات ، حيث يعميهم اهللا سبحانه ، ويضلهم يف كل مرة ، ويتخبطون دون أن يستفيدوا من الـدروس ،                       

جنبية ، وبعض هـذه     فقبل كل غزوة من الغزوات السابقة كانوا يشعرون باخلطر ويسمعون التحذيرات من قبل السفارات األ              
التحذيرات صادر من داخل األجهزة احلكومية وحصلت عليه السفارات باالختراق ، ومع ذلك ال يتمكنون بفـضل اهللا مـن                    
إيقاف العمليات وال ردها وال التنبؤ مبوقعها أو طريقتها ، مثلهم كمثل أسيادهم األمريكان يف حرم الطويلة مع ااهـدين يف                 

قد كانت أمريكا تتلقى إشارات وحتصل على معلومات مؤكدة بوجود عمليات جهادية ، غري أا تقر بعـدم          تنظيم القاعدة ، ف   
معرفتها بالتفاصيل ، وبعدم قدرا على الرد وأخذ الوقاية ، وحصل هذا كثرياً ، وآخره كان يف غزويت نيوورك وواشنطن حيث              

توقعون أبداً أن تأتيهم الضربة يف عقر دارهم ، وما أفاقوا إال على وقعها توصلوا إىل معلومات من هذا النوع ، لكنهم مل يكونوا ي
يزلزل أركام ، واهللا سبحانه الناصر لعباده ، واليوم يصرح قادم بأن عندهم معلومات عن هجوم كبري يف الصيف القـادم ال             

 -ارات األجنبية وما حقيقتها ؟ والذي يظهـر  ميكنهم التحرز منه ، وهنا وقفة عجلى مع مثل هذه التحذيرات اليت تطلقها السف   
 أن هذه السفارات ال تثق بقدرة اجلهاز األمين السعودي ، وال اجلهاز العسكري ، وسالمةُ رعاياها يف سـلم                    -والعلم عند اهللا    



 

 

٣٠ 

تجاوزةً احلكومةَ أولوياا ، فإذا ما حصلت على معلومات معينة حول حدوث أعمال جهادية ، فإا تبادر إىل إطالق حتذيراا م   
السعودية ، وغري آٍة بسيادِتها وال باستقالهلا ، ومن غري مراعاٍة للحرج السياسي والشعيب الذي تواجهه احلكومة السعودية جراَء 

رتدين صدوِر مثل هذه التحذيرات ، اليت ال ميكن أن ختفيها السفارات الغربية أبداً حىت لو كان يف ذلك اإلخفاء إرضاُء عبيِدها امل 
، ألن مصلحةَ رعاياها وسالمتهم فوق كل اعتبار آخر لديها ،  السيما مع جو احملاسبة واملسؤولية الذي تعيشه بالدهم ، والذي    
ميكن أن يعترب جتاهل مثل هذه املعلومات أو إخفاءها جرمية تستحق العقاب ، وأما كيف حتصل السفارات الغربية على املعلومات 

ا ما ال حيتاج يف معرفته إىل عناء ، فهذه السفارات الكافرة يف بالد املسلمني ، هـي حقيقـةً حكومـات ال                   االستخباراتية فهذ 
سفارات ، وهي متلك أجهزةً استخباراتيةً خاصة ، ومتلك شبكةً جاسوسية متغلغلة يتعاون معها كثري من النـصارى العـرب                    

ني كاهلنود والفلبينيني ، باإلضافة إىل بعض العمالء مـن املنتـسبني إىل           املقيمني ، ال سيما من لبنان وحنوها أو النصارى الشرقي         
اإلسالم ، وأمر آخر هو اختراق هذه السفارات لألجهزة األمنية السعودية ، وإقامة عالقات اقتصادية ، وغري أخالقية ، ميكن من 

هم يف خمالفات شرعية وأخالقية ونظاميـة ،        خالهلا توريط بعض املتنفذين يف أجهزة االستخبارات واملباحث السعودية وتوريط         
ووقائع فساد واختالس وغري ذلك من الوسائل االستخباراتية الوضيعة اخلبيثة ، اليت يسلطها اهللا على من ضل ، أما اليهود ففـي     

ب يف الكنيست  النائ-) جملي وهبة  (هذا اال هلم يد طوىل ولكن من خلف الستار ، وكلنا يذكر ذلك التصريح الذي أدىل به    
نـه زار    إ : (حيث قال ذلك النائـب       -اإلسرائيلي من حزب الليكود احلاكم وهو ضابط رفيع يف جيش االحتياط اإلسرائيلي             

، وذلك دف    ، بناًء على دعوٍة رمسيٍة من املسؤولني السعوديني        السعودية عدة مرات بعد حوادث التفجري اليت شهدا اململكة        
 .  فهذا جزء من الدور املعلن ، وأما يف اخلفاء فاألمر أعظم من ذلك ) إلسرائيلية يف جمال مكافحة اإلرهابإطالعهم على اخلربة ا

اخلوف الذي يسيطر على اجلنود والضباط احلكوميني ، واجلنب الشديد الذي يردهم عن اإلقدام ، ومرد ذلك إىل  : املظهر الثالث
رفونه من ظلمهم وبطالن فعلهم ، وأم إمنا يقاتلون يف سبيل الطاغوت ، وإال فرمبـا       ما يلقيه اهللا يف قلوم من الرعب ، وما يع         

كانت فطرم العربية حتمل من معاين الشجاعة ما كان ميكن أن يظهر أثره لو عرفوا طريق اهلداية وتربؤوا من الطواغيت وقاتلوا                
ئه ما رأينا أثره ورآه الناس يف كثري من املواجهات بني ااهدين الكفار  ، أما واحلال هذه فإن هللا من الرعب الذي يلقيه على أعدا

وجنود الطاغوت حىت إم يتلقون األوامر ويلقوا مصحوبة باللعن والسب ، وشدة التحريض والدفع ، خالفاً ملا من اهللا به على 
) ينبع (  ففي - وهللا احلمد واملنة -واضحاً  ، ولكن يف الغزوات األخرية بدا ذلك ١ااهدين من قوة قلب وسكينة ورباطة جأش   

مثالً استطاع ااهدون السيطرة على املنطقة والتنقل بني املواقع املختلفة وجابوا طرق املدينة وأربكوا الوضع األمين لقرابة نصف            
مسهم إال اللبس العسكري يوم ، دون أن جيدوا مقاومة تذكر ، أو وجوداً فعلياً لشيٍء يسمى قوات عسكرية ، فهم ليس هلم من ا  

، وسالح رمبا مل يتقن حاملُه استخدامه ، أما االستعداد البدين والنفسي فآخر ما ميكن أن يتصور وجوده يف مثل هؤالء ، رمبـا                
عامل القوة الذي معهم هو الكثرة واألسلحة األكثر تطوراً ، ومها عامالن مهمان لكن نصر اهللا إمنا يرتلـه اهللا علـى عبـاده                        

اهدين يف سبيله ، وال يعين هذا استهانة املرء بعدوه ، لكننا نريد أن نعلم أن واقعهم ضعيف وليس بالصورة اليت كانت هذه                      وا
 .احلكومة حتاول تكريسها خالل سبعني سنة وحتاول ويلها سواًء باجلانب األمين أو العسكري أو االستخبارايت 

وهم حممولـون يف  ) الكوماندوز ( مثالً وكيف عرضت القنوات مشاهد   ) اخلرب( نعود إىل حديثنا ونعرج على عملية       
ويتم إنزاهلم يف وضع فاشل ، يدرك فشلَه أدىن من لديه ثقافةٌ عـسكريةٌ ،           ) وليس طائرات خاصة    ( طائرات الدفاع املدين    

                                                
  .حتسن مراجعته) وقفات مع املواجهات  ( وعنوانه ) ١٧ - ١٦ -١٥( لألخ معاذ املنصور حديث حول بعض جوانب هذا املوضوع يف أعداد الة  ١



 

 

٣١ 

 اجلنود أثناء القفز وترددهم الواضح ، حيث استغرق اإلنزالُ وقتاً طويالً نسبياً حىت مت تكامل القوات القليلة ، فضالً عن تلكؤ
وأما عند مساع أدىن صوت إطالق للنار فإن اهللع واالرتباك هو الذي يسود املوقف ، وأما الفضيحة الكربى للقوات السلولية 

ها هو قدرة ااهدين على إشغاهلم وخداعهم مث االنسحاب من املوقع رغم القوات الضخمة واألعداد املهولة ، اليت تـدعم                  
مجيع أنواع اآلليات املتوفرة من خمتلف القطاعات ، ومل جتد احلكومة ستراً لفضيحتها هذه إال أن تزعم أن ااهدين أخذوا                    
معهم رهائن ، وهذا ما مل حيصل أبداً ويعد نزول اجليش للمعركة تطوراً كبرياً ؛ ألن قوات اجليش هي آخر ما ميكـن أن                        

 لديها بعد ذلك إال الرضوخ ملطالب ااهدين والبحث عن حلول لألزمة ، وهذا األمر تستخدمه الدولة من قوات ، وال حلَّ
يدل على أن القضية وصلت إىل أعلى مراحل التصادم ، وليس بعده إال النصر إن شاء اهللا ، وإن كان هذا النصر لن يأيت إال    

 .﴾  ركُم كَيدهم شيئاً ِإنَّ اللَّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌوِإنْ تصِبروا وتتقُوا ال يض ﴿بتقوى وصرب على طول الطريق 
 هو الضعف اإلعالمي باعتبار اإلعالم اليوم ركناً مهماً يف مسار احلروب والصراعات ، فقد بدا فـشل    :املظهر الرابع   

ل اإلعالم العاملية أخبـار العمليـة       احلكومة يف هذا اجلانب من جهة العجز عن املواكبة ففي الوقت الذي تناقلت فيه وسائ              
وكالة رويترز ، وكالة الصحافة الفرنسية ، وقناة اجلزيرة ، والعربية ، واليب يب سي ، والسي إن إن وغريها ومواقع هـذه                   (

ىل ،  وكالة األنباء السعودية ، والقناة األو     ( يف هذا الوقت كان اإلعالم السلويل ممثالً يف         ) املؤسسات على شبكة اإلنترنت     
يغط يف سبات عميق ، وحني أفاقت وزارة الداخلية باعتبارها املصدر الوحيد لإلعالم السلويل مل تستطع                ) وقناة اإلخبارية   

يف بياا املقتضب تقدمي معلومات جديدة غري ما تناقله اإلعالم العاملي ، وبدا أثر الصدمة واضحاً يف تأخر اإلعـالن عـن                      
اليوم التايل ، وهو فشل ذريع بكل املقاييس ال سيما وأن ذلك اإلعالن جاء حممالً بفـضيحة                 النتائج النهائية حىت منتصف     

شنيعة مل تقدر احلكومة السلولية على تزويرها بعد تسرب األخبار املوثوقة من مصادر خمتلفة منها مـصادر ااهـدين ،                    
 .ومصادر اجلهات اإلصالحية األخرى 
ين يف هذا اجلانب واستطاعوا مواكبة احلدث من بدايته ، فأصدروا بياناً يف الـساعات               ويف املقابل فتح اهللا على ااهد     

األوىل من العملية ، مث تاله يف اليوم الثاين نشر تسجيل صويت للقائد أيب هاجر نصره اهللا مصحوباً بتقرير إخبـاري أكثـر                
 وما من به من نوعية العملية وأمهيتها وطـول          تفصيالً ، وكانت ساحة النشر املتاحة هي شبكة االنترنت ولكن توفيق اهللا           

وقتها أدى إىل تسابق وسائل اإلعالم على متابعة الشبكة العاملية لتلقي األخبار من مصادر ااهدين ، وكان هـذا اجلهـد            
ن احلقائق ، الكسب اإلعالمي بتبين العملية ، وتوضيح كثري م:  كفيالً بتحقيق مكاسب كثرية ، منها – بفضل اهللا –القليل 

ورد األكاذيب اليت تلفقها وسائل اإلعالم ، وكذلك بعثرة أوراق احلكومة والتأثري على جمريات األمور عسكرياً مبا يوحي به 
هذا اجلهد اإلعالمي من وجود إعداد مسبق ، واستعداد ال ميلك معه العدو إال األخذ باالحتياطات وعدم اإلدراك الدقيق ملا                

 . األمور ميكن أن تؤول إليه
يف هذه الغزوات الثالث آيات عظيمة ، وفتح مبني ، وفضل من اهللا شفى به صدور قوم مؤمنني ، وأذهب غيظ قلوم               
، وهو أمر يوجب الشكر والثبات ، وتقدمي املزيد من التضحيات لنصرة هذا الدين العظيم ، وهو أيضاً جمال عظيم لالستفادة 

، وأن ال يكون مثار عجب أو غرور ؛ فاهللا وحده هو الناصر ، وما بنا من نعمة فمن اهللا         من التجربة ، وأخذ العظة والعربة       
 .وهو الذي أيدنا بنصره وباملؤمنني 

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا يف أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 



 

 

٣٢ 

  عندما يكون االنتصارعندما يكون االنتصار

 غصة يف حلوق املنافقني
ً َّ ُ

 غصة يف حلوق املنافقني
ً َّ ُ

 
 عيسى بن سعد آل عوشن: بقلم الشيخ 

يف غمرة احلدث والوكاالت العاملية تتحدث عن العملية املباركة اليت قام ا أسود من شباب األمة ثأراً حلرمة القـدس ،     
العسكري  بالتطور وبينما اجلميع مذهولٌوسعياً إلخراج املشركني من جزيرة العرب ، ومنعاً للصليبيني أن يسرقوا ثروات األمة ، 

 أيضاً كما   يت يكون فيها املقتحمون استشهاديني    ستشهادية ال  يف جزيرة العرب فمن العمليات اال      نواملتدرج الذي يقوم به ااهد    
جمموعة االقتحام موقع العملية فور متكني السيارة املفخخة مـن الـدخول إىل   فيها إىل عملية احمليا اليت غادر  ؛  يف شرق الرياض    

إىل عمليات اقتحام ملراكز حساسة يف مناطق اقتصادية يستفيد منها العدو الـصلييب             العسكري  تطور العمل   مث  ف  املوقع املستهد 
عوا السيطرة على مدينة ينبـع مـن أول         اكما يف ينبع واليت كان ااهدون فيها استشهاديني أيضاً إذ انغمسوا يف العدو واستط             

 ..ا اهللا شهداء مقبلني غري مدبرين ساعات الصباح الباكر وحىت منتصف الظهر مث لقو
ومل ميض شهر على تلك العملية النوعية اليت أضرت باألعداء يف جوانب اقتصادية ، إال وخيرج األبطال يف منطقة أشد حساسية                     

باقتحـام  وأهم من تلك املنطقة السابقة ، ويقومون فيها بعمليٍة نوعيٍة مل تشهد مثلها أرض اجلزيرة إذ قام أربعة من األبطـال                      
شركات أمريكية وغادروها إىل مواقع سكنية غربية مث استطاعوا بفضل من اهللا ومنة اخلروج من أرض املعركة بعد أن تركـوا                     

 ..خلفهم شهيداً واحداً 
 ومع كل تلك النقالت النوعية عسكرياً وسياسياً بل وإعالمياً حيث متكن ااهدون منذ الساعات األوىل يف العملية من إصدار                  
بيان أويل مث أُتبع ببيان إحلاقي مث بيان صويت تناقلتها مجيعاً الوكاالت العاملية بل وقاموا أثناء العملية باالتصال على قناة اجلزيـرة               

مع تلـك التطـورات     .. إىل جانب التسجيل الصويت لوقائع العملية       ..ومتكني الرهينة اإليطايل من إرسال رسالة إىل بين قومه          
يأيت من يقول بكل سفاهٍة وصفاقٍة أنَّ هذا العمل الذي يقوم ) أمريكا ومن وراءها من األوربيني ( يقر ا األعداء    والنقالت اليت   

 ..!!به ااهدون إنما هو ختبطٌ وإفالس وحماوالت يائسة 
 فيه ااهدون ؟وتساءلت بعدها أي معىن من معاين التخبط وقع .. ال أكتمكم سراً أنين ضحكت كثرياً من تلك العقول 

هل التخبط الذي وقع ااهدون فيه أم استطاعوا نقل املعارك واملواجهات من العاصمة الرياض إىل أحناء متفرقة مـن بـالد                     
 ؟..احلرمني شتت العدو وأقضت مضاجعه ، وفرقت جهوده وقواته 

ليت وجهت هلم مث القيام بعمليات الكر والفر هنا         أم أن التخبط هو يف أن ااهدين استطاعوا بفضل من اهللا امتصاص الضربات ا             
 ؟..وهناك 

  أن ااهدين استطاعوا إحراج احلكومة العميلة وفـضح          – كما حيبون أن يقال هلم       –أم التخبط الذي يزعمه بعض املفكرين       
كي ملـسافة جتـاوزت     من خالل القيام بعملية اقتحام لعدة شركات وسحل األمري        .. عوارها وبيان ضعفها العسكري واألمين      

 مروريتان يف أوج احلركة املرورية مث الدخول إىل أحد امعات السكنية وقتل من قدر اهللا هلـم قتلـه مـن الغـربيني      نيإشارت
واملشركني الذين يسعون إلخراجهم من جزيرة العرب وكل ذلك استمر ملدة يوم كامل دون أن يتمكن آل سلول من السيطرة                    



 

 

٣٣ 

 ختبطاً أم التخبط يف أم استطاعوا أن خيرجوا من احلصار واختراق األحزمة األمنية بكل أنواعها وأشكاهلا           هل هذا يعد  .. عليهم  
 !!؟؟..مث الوصول إىل مكاٍن آمن 

أم التخبط الذي وقع فيه ااهدون أم استطاعوا الصمود رغم العوائق ، والوقوف يف وجه كل منافق وناعق ، باحلجة والربهان          
أي ختبٍط يعنون يا    .. بل ودعوة مدعي اإلصالح إىل حوار علمي ومناظرة علنية حول املسائل املختلف فيها              .. والقرآن  والسنة  

 ..ترى 
 ..إنَّ املتأمل ألصحاب تلك املقولة السابقة جيد أم هم املتخبطون حقاً 

شلون دراسياً ومهمشون اجتماعياً أدى م ذلك إىل        إم فا : وأول ختبطهم هو ختبطهم يف ااهدين وحتليل مواقفهم فمرة قالوا           
إن هؤالء أصحاب فكر منحرٍف ورأٍي متذبذب فعلى الصليبيني تارة وعلى املرتـدين تـارةً   : سلوك درب اجلهاد ، ومرة قالوا   

 يصلح هلم إال احلوار مث  هؤالء ال : ومرة قالوا   ..!! أن هؤالء يقتلون املسلمني وأشبه شيء هلم اخلوارج         : ، ومرة قالوا    .. أخرى  
 ..!!بل هم قوم خصمون : انثنوا عن هذا الرأي وقالوا 

 .. !!إن هؤالء يكفرون املسلمني ويقتلون بعضاً وسينتهي م املطاف إىل الفرقة والتنازع وتكفري بعضهم لبعض : ومرة قالوا 
لفقه يف الواقع ، إىل جانب اهلوى الذي يعمـي األبـصار   وال شك أن ختبطهم هذا إمنا هو ناشئ عن قلة الفقه يف الدين ، وقلّة ا     

والبصائر  ومن يضلل اهللا فال هادي له ، وإال فااهدون حبمد اهللا أهدافهم واضحة ومنهجهم بين ومسطر يف كتبهم ومدونٌ يف                   
 ..رسائلهم وإصدارام ال جيهله إال من أعرض عن مساع اهلدى واحلق 

عسكريني كانوا أو مدنيني ، وهدفهم أيضاً إقامة شـريعة اهللا           " خراج املشركني من جزيرة العرب      إ: " وااهدون هدفهم هو    
وهدفهم طرد املعتدين على أراضي املسلمني من فلسطني إىل .. ورفع راية الدين على أرض اجلزيرة وتطهريها من املرتدين أمجعني 

وهـدفهم  .. ضاً إخراج األسرى من املسلمني يف كلِّ أحناء املعمورة          وهدفهم أي .. العراق وأفغانستان وغريها من بالد اإلسالم       
 ..أن يقاتلوا الناس حىت يشهدوا أال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا : أيضاً هو 

ـ              ا وااهدون ال يقتلون إال من حلَّ دمه بكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهم أحرص األمة على دماء املسلمني فم
قاموا وما خرجوا من دورهم وأهليهم إال ثأراً لدماء املسلمني املستضعفني والوقائع اليت حدثت تظهر ذلك جلياً بيناً وآخرهـا                    

 واحلق -غزوة اخلرب األخرية واليت اتضح فيها جلياً حرص ااهدين على جتنب املسلمني شهد بذلك الرهائن والصحف السلولية                
إن القرآن هو الذي محاين من القتل حيث أخرجه للمجاهـدين  : حىت إن أحد النصارى األردنيني قال       -ما شهدت به األعداء     

 .. إنه مسلم فلم يقتلوه فأين املتشدقون الذين يدعون استهانة ااهدين بدماء املسلمني – كاذباً –الذين اقتحموا غرفته وقال هلم 
ِإن تمسسكُم حـسنةٌ     :  ل أعدائنا من املنافقني وأشباههم كما قال اهللا تعاىل          حقاً إن حالنا حنن ااهدين يف هذه األيام وحا        

  تسؤهم وِإن تِصبكُم سيئَةٌ يفْرحواْ ِبها وِإن تصِبرواْ وتتقُواْ الَ يضركُم كَيدهم شيئًا ِإنَّ اللّه ِبما يعملُونَ مِحيطٌ
ِإن تِصبك حسنةٌ تسؤهم وِإن تِصبك مِصيبةٌ يقُولُواْ قَد أَخذْنا أَمرنا ِمن قَبلُ ويتولَّـواْ   :   م إال كما قال اهللا تعاىل    ولن نقول هل  

 قُلْ هلْ تربصونَ ِبنا ِإالَّ ِإحدى       يتوكَِّل الْمؤِمنونَ    قُل لَّن يِصيبنا ِإالَّ ما كَتب اللّه لَنا هو موالَنا وعلَى اللِّه فَلْ             وهم فَِرحونَ   
  الْحسنييِن ونحن نتربص ِبكُم أَن يِصيبكُم اللّه ِبعذَاٍب من ِعنِدِه أَو ِبأَيِدينا فَتربصواْ ِإنا معكُم متربصونَ



 

 

٣٤ 

  يا أهل الزلفييا أهل الزلفي


 الفراج بن فراج الجوير فهد : بقلم 

احلمد هللا رب العاملني ، وال عدوان إال على الظاملني        
، والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا وعلى آله وصحبه        

بين قومي يسارعون   بعض  فإين ملا رأيت     :أمجعني ، أما بعد   
ن ، كـان  يف جتديد والئهم هلؤالء احلكام الطواغيت املرتدي      

من الواجب علي أن أجدد براءيت وعداويت وأظهرها كمـا       
بين ربنا جل وعال أنه ال يتم إسالم العبد حىت يتـربأ مـن         

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي       : أعداء اهللا ، قال تعاىل      
        آُء ِمنرا بِإن ِمِهمِإذْ قَالُوا ِلقَو هعم الَِّذينو اِهيمرـا   ِإبِممو كُم

تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه كَفَرنا ِبكُم وبدا بيننا وبينكُم الْعداوةُ          
     هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتداً حاُء أَبضغالْبو       وقـال تعـاىل : 

    ِب كسمتِباللَِّه فَقَِد اس ِمنؤيِبالطَّاغُوِت و كْفُري نِة  فَمورالْع
  الْوثْقَى ال انِفصام لَها 

فحينما يتدبر اإلنسان كالم ربه وسنة نبيه صلى اهللا عليـه           
وسلم فإنه يعلم علم اليقني بأن العبد ال يكون مـسلماً إال            
ذين األمرين ومها الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا القـائم         

ويقابـل  ،  على مواالة أهل اإلميان ونصرم والذب عنهم        
ذلك معاداة أهل الكفر والضالل والتربؤ منهم ومقاتلتهم ،         
أخرج مسلم يف صحيحه من حديث طارق بن أشـيم أن           

من قال ال إله إال اهللا وكفـر  : " النيب صلى اهللا عليه وسلم  
مبا يعبد من دون اهللا حرم ماله ودمه وحسابه على اهللا عـز      

احلكـام  وأما من سارع يف جتديد والئه هلـؤالء         " وجل  
املرتدين فنربأ إىل اهللا من فعله ، فإن هذا فعل أهل النفـاق             

فَترى الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض يساِرعونَ  : كما قال تعاىل   
 : وقـال تعـاىل       ِفيِهم يقُولُونَ نخشى أَنْ تِصيبنا داِئرةٌ     

      َذَاباً أع مِبأَنَّ لَه اِفِقنينِر الْمشِخـذُونَ    *  ِليماًبتي الَّـِذين

الْكَاِفِرين أَوِلياَء ِمن دوِن الْمؤِمِنني أَيبتغونَ ِعندهم الِْعزةَ فَِإنَّ         
فهذا وصف من اختذ الكافرين أولياء من        الِْعزةَ ِللَِّه جِميعاً  

دون املؤمنني مبعىن أم معهم يف احلقيقة يوالوم ويسرون         
باملودة ، فيا من جدد والءه هلؤالء الطواغيت أتبتغي         إليهم  

عندهم العزة والرفعة ؟ فإن العزة ال ميلكوا ؛ ألن العزة هللا            
 .مجيعاً 

العزة تطلب من جناب اهللا واإلقبال على عبوديته واالنتظام         
يف مجلة عباده املؤمنني الذين هلم النصرة يف احلياة الدنيا ويوم 

 .يقوم األشهاد 
ا براءيت ممن جدد والءه هلؤالء الطواغيت فهذا كما قال          وأم

مـا  وِإذْ قَالَ ِإبراِهيم ِلأَِبيِه وقَوِمِه ِإنِنـي بـراٌء مِ     : تعاىل  
وكما جـاء يف      ِإلَّا الَِّذي فَطَرِني فَِإنه سيهِدينِ     * تعبدونَ

 الصحيحني من حديث عمرو بن العاص أن النيب صلى اهللا         
إن بين فالن ليسوا يل بأولياء إمنا وليي        : " عليه وسلم قال    

فرباءيت من هؤالء توجب موااليت ملن      " اهللا وصاحل املؤمنني    
ِإنما وِليكُم اللَّه ورسولُه والَِّذين آمنـوا        : قال اهللا فيهم    

       مهكَاةَ وونَ الزتؤيالةَ وونَ الصِقيمي ونَالَِّذيناِكعر *  نمو
 يتولَّ اللَّه ورسولَه والَِّذين آمنوا فَِإنَّ ِحزب اللَِّه هم الْغاِلبونَ         

  فهذه اآلية تبني بأن واليتك أيها املسلم ليست لليهود وال
للنصارى وال للمرتدين بل واليتك راجعة إىل اهللا ورسوله         

رسوله فهـو مفلـح     واملؤمنني فكل من رضي بوالية اهللا و      
نما الْمؤِمنونَ  ِإ : ومنصور يف الدنيا واآلخرة ، قال تعاىل        

 ِإخوةٌ
وكما جاء يف الصحيحني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال           

مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعـاطفهم كمثـل         : " 
اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد          
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وكما جاء يف الصحيحني من حديث أيب       " ى  بالسهر واحلم 
املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه : " موسى رضي اهللا عنه 

 " .بعضاً 
فاهللا اهللا يا شباب قومي أحرضـكم وأدعـوكم         
لنصرة دينكم ونصرة أهـل اجلهـاد واالنـضمام إلـيهم         
ومساعدم خاصة يف جزيرة العرب فإن عقيدتكم تدعو إىل 

قَاِتلُوا الَِّذين يلُونكُم ِمن     : ذلك ، قال تعاىل     
 واحذروا كل   الْكُفَّاِر ولْيِجدوا ِفيكُم ِغلْظَةً     

احلذر أن يقذف الشيطان يف قلوبكم اخلوف        
من هؤالء فإن نواصي اخللق كلـها بيـد اهللا          
واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك ومـا         
أخطأك مل يكن ليصيبك فأذكركم بقـول اهللا      

نما ذَِلكُم الشيطَانُ يخـوف     ِإ : عز وجل   
      ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخو مافُوهخفَال ت اَءهِليأَو 

  
الَِّذين قَالَ لَهم الناس ِإنَّ      : وكما قال تعاىل    

الناس قَد جمعوا لَكُم فَاخشوهم فَزادهم ِإمياناً       
فَـانقَلَبوا   * لَّه وِنعم الْوِكيـلُ   وقَالُوا حسبنا ال  

 فيجب علـيكم     ِبِنعمٍة ِمن اللَِّه وفَضٍل لَم يمسسهم سوءٌ      
وضع اليد مع هؤالء ااهدين ونصرم بالنفس واملال واليد         

جاهـدوا  : " واللسان كما قال صلى اهللا عليـه وسـلم          
رواه  " املشركني بألسنتكم وأنفسكم وأموالكم وأيـديكم     

 .أمحد 
 : أما براءتنا من هؤالء احلكام فألسباب منها 

مظاهرم للكفار كما هو الواقع مع النصارى عبـاد          •
 .الصليب 

ومظاهرم للمشركني كما يف املدينـة مـن هـؤالء           •
 .الرافضة 

 .واحلكم بغري ما أنزل اهللا  •
وحرم على اإلسالم وأهله ، فهذه املناهج قد غريت ،        •

ربت ، واإلعالم يسخر ويستهزئ بدينكم      واملرأة قد غُ  
، وما متكني أهل العلمنة والفساد يف املناصب إال خري          

 .شاهد 
وكذلك قتاهلم ألهل اجلهاد ومن ضمن هؤالء أبناؤكم         •

فكم سفكوا من دم لكم فهـذا محـود         
اجلوير الفراج ، وسلطان بن سعد العبيد ، 
وإبراهيم بن عبد العزيز الشايع ، وعبـد        

  تقبلهم اهللا يف     – بن دخيل الفاحل     الرمحن
 فهل تذهب دماء هؤالء سدى     –الشهداء  

؟ وما ذنبهم إال أن يقولوا ربنا اهللا ؟ وها          
هي السجون قد امتألت مـن العلمـاء        
وااهدين حىت من أبنائكم ، فـاهللا اهللا        
قوموا قومة رجل واحد لنصرة هذا الدين       
، وال يكن قيامكم لسفاسف األمـور ،        

ن عصبيتكم ألمـور جاهليـة ؛       وال تك 
فدينكم يهان ، وأموالكم تنهب ، ودماؤكم تسفك ،         

 .فماذا بقي ؟ واهللا لبطن األرض خري لكم من ظاهرها 
) من مباحث ، وقوات طوارئ ( وأما قدوم جند الطاغوت    

إىل بلدتكم ، الذين زادوا يف تدنيسها فليبشروا منـا مبـا            
سالم ، ومطـاردة    يسوؤهم ، ألم ما جاؤوا إال حلرب اإل       

ااهدين ، فأفيقوا وانفضوا الغبار عنكم فإنكم لن تعذروا         
غداً أمام اهللا جل وعال فسارعوا إىل إبراء ذمتكم ، وليكن           

واهللا تعاىل أعلم وصـلى  . لكم قدم السبق يف نصرة دينكم    
  .اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
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  الرمحن الدخيلالرمحن الدخيل  بندر بن عبدبندر بن عبد: : يرويها ااهد يرويها ااهد 
 يف هذه األيام وحنن نعايش النصر العظيم للمجاهدين يف سبيل اهللا يف جزيرة العرب ، والذي حتقق يف عمليـة                     

يد ، وهي قصة عظيمة ، وحادثة تأرخيية مهمة ، جتلى فيها تأي) العمارية ( سرية القدس ، نروي لقراء صوت اجلهاد قصة حصار 
اهللا لعباده املؤمنني ، وتنـزل النصر عليهم رغم قلتهم وضعفهم ، ولكنه اإلميان واحلق الذي من نصره مل يقف يف وجهه أحد ،                       
هذه القصة فيها من العظات والعرب الشيء الكثري الذي ينبغي االستفادة منه بالتأمل والتدبر ، إذ هذا هو املقصود األول من سرد                  

   .﴾ ﴿ فَاقْصِص الْقَصص لَعلَّهم يتفَكَّرونَ: اهللا تعاىل القصص والسري ، قال 
 فااهدون مل يقوموا جبهادهم ويؤسسوا إعالمهم ألجل أن يسدوا فراغاً يف جمال األخبار ، وال إسهاماً منهم يف إمداد                   

 فهي اليوم حبمد اهللا  ،ميانية ودينية غابت عنهم وتذكريهم حبقائق إ    ،  وإمنا املراد النصيحة للمسلمني     ، االس باحلكايات والوقائع  
تتجدد يف النفوس وحتيا بفضل ما ماهللا به على األمة من هذا اجلهاد املبارك ، وأعظم التعليم والنصيحة وأكثرمها أثراً يف النفوس ن 

عليه السالم بأن اهللا هيأه ليكون قـدوة        ما كان عملياً واقعياً يقتدى فيه باألبطال والصاحلني ، وقد امنت اهللا على خليله إبراهيم                
  ،ومثله أنبياء اهللا عليهم الصالة والسالم ﴾ ِإنَّ ِإبراِهيم كَانَ أُمةً قَاِنتاً ِللَِّه حِنيفاً ولَم يك ِمن الْمشِرِكني ﴿ماً يقتدي به الناس وإما

أُولَِئك الَّـِذين هـدى اللَّـه     ﴿ أمر بعد ذلك باالقتداء داهم ةإذ ملا ذكرهم اهللا يف سورة األنعام وذكر قبساً من سريهم العطر    
أَلُكُمقُلْ ال أَس ِدهاقْت ماهدِإفَِبه وراً ِإنْ هِه أَجلَيال عالَِمنيى ِللْعِذكْر  ﴾ . 

 وهو زيادة اليقني واإلميان ، وكذلك د ، وليحصل املقصو ملا له من أمهية ،ه بني يدي هذه القصة العظيمة أحببنا تقدميذكري هذا ت
 أن مثل هذه احلوادث واالنتصارات اليت مين اهللا ا على ااهدين ينبغي أن ال تكون هي     إىل االقتداء والعمل ، كما حنب أن ننبه      

النفوس وتستبـشر   الدافع األساس ألن يقتنع املسلم بطريق احلق والتوحيد واجلهاد ، نعم هذه االنتصارات واملبشرات تفرح ا                 
ألن النصر  ؛  ااهدين وسالمة طريقهم املقياس عند املرء ملدى صحة منهجلكن حذار أن تكون هي، وتطمئن وتزيد يقيناً وإمياناً 

  وما بعد ذلك مرده إىل اهللا الـذي  ، واالجتهاد يف إعداد القوة ،وإمنا كلفنا باختاذ األسباب، واهلزمية من عند اهللا ومل نكلف ا       
 وهكذا حصل لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وخلرية األمة من الـصحابة               ،  هزميةٌ ومرةً،    نصر  فمرةً  ، يداول األيام بني الناس   
 ولكن العربة بالعاقبة وهي للمتقني ، فالعقيـدة   ،  وتنبههم لذنوم   ،  يبتليهم اهللا زائم تنقيهم ومتحصهم      ، والتابعني ومن بعدهم  

، وااللتحاق بااهدين ونـصرم     ،  دين اهللا وصحة طريق ااهدين هي اليت ينبغي أن حتركنا للعمل لدين اهللا              والقناعة والعلم ب  
ومعاداة مجيع الكفار ، أما من يعلق عمله وجهاده مبدى انتصار ااهدين أو قوم أو ضـعفهم               ،  والكفر بالطواغيت ومعادام    

الَِّذين يتربصونَ ِبكُم فَِإنْ كَانَ لَكُم فَتح ِمن اللَِّه قَالُوا أَلَم نكُن معكُـم وِإنْ كَـانَ                  ﴿ به من املنافقني  ويف فعله ش  ،  فهو املغبون   
ِقيامِة ولَن يجعلَ اللَّه ِللْكَاِفِرين علَـى  ِللْكَاِفِرين نِصيب قَالُوا أَلَم نستحِوذْ علَيكُم ونمنعكُم ِمن الْمؤِمِنني فَاللَّه يحكُم بينكُم يوم الْ       

 . ﴾ الْمؤِمِنني سِبيالً
 ففيهم الراسخ الثابت الذي بىن موقفه على نور  ،املتأمل يف استحضار تأريخ ااهدين يف اجلزيرة جيد العجب من الناس     

نسأل اهللا أن يثبتنا مجيعاً على احلق ، ، مواقفه من قضية اجلهاد  فثبته اهللا على احلق ، ومل يستعجل ومل يتخبط يف  ،من اهللا وهداية
عسى اهللا أن مين    ،  واإلكثار من سؤال اهللا اهلداية      ،   فهذا ننصحه بالتزود من العلم        ، ومن الناس من كان موقفه متذبذباً مهزوزاً      
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اراً ليكون معه فهذا الذي لن ينتفع كـثرياً     عليه بالثبات واليقني ، وصنف آخر يتحرى أقوى الطائفتني ، وأكثر العسكرين انتص            
ألنه ما إن يستشهد أحـد مـن   ؛ النوعيتني ) ينبع واخلرب  ( وآخرها عمليتا   ،   وأمثاهلا من قصص االنتصارات       ، مبثل قصتنا هذه  

اً غفـل عنـه     أو حيصل شيء من اهلزمية إال ونكص على عقبيه نعوذ باهللا من هذا احلال ، وإن أمراً عظيم                 ،  ااهدين بعد ذلك    
فواهللا الذي ،  أال وهو نصر اآلخرة ونعيمها الدائم السرمدي  ، بالغيب أن يغفل عنه ما كان ينبغي ملؤمٍن ،الغافلون من املتذبذبني

هم واستأصلوا لكان هلم يف الشهادة ونعيم اجلنة أعظم النصر والفالح والفوز الكبري ، كيف وقد      ل ااهدون كلُّ  ِتال إله غريه لو قُ    
كما أخرب الصادق املصدوق صلى اهللا عليه ،اهدين بإظهار الدين ، واستمرار طائفة اضمن اهللا للمجاهدين النصر التام يف الدنيا   

 ]رواه مسلم من حديث جابر رضي اهللا عنه  [  "ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة         " : وسلم  
لكن العربة حبال اجلهاد وااهدين يف األرض كلها بعيداً عن تقسيمات           ،   أو يضعفون يف آخر       ، يف بلد نعم قد ينهزم ااهدون     

 علـى  - فشالً دنيوياً مادياً  -  ما   ألن فئة من الناس قد حتتج بفشل ااهدين يف منطقةٍ         ،  احلدود االستعمارية الربيطانية الكافرة     
ض اجلهاد عاملية ، وأن النصر احلقيقي هو انتصار املبادئ والثبات على احلق والشهادة أن أر (  :اجلهاد ونسوا األمرينفشل طريق 

 مثالً  –أوردت هذا الكالم متهيداً ملثل هذه القصص والوقائع اليت قد خيطئ بعض الناس يف التعامل معها واختاذها                  ) يف سبيل اهللا    
ويوم حنيٍن ِإذْ أَعجبتكُم كَثْرتكُم فَلَم تغـِن         ﴿به يف غزوة حنني     اد أن ينهزم املسلمون بسب    ، ك  خطري    مثاراً للعجب وهو داءٌ    –

ِبِريندم متلَّيو ثُم تبحا رِبم ضالْأَر كُملَيع اقَتضئاً ويش كُمنع ﴾ . 
 ؟ ) العمارية ( وما أدراك ما حصار ) العمارية ( حصار  

    م       بدأت القصة حينما سعى اه ، يستحثهم إىل تلـك العبـادة        اجلهاد يف سبيل  باهدون يف مناكب األرض ليعبدوا ر
م عليهم   حتر م عليهم التوجه إىل اخلالق بالعبادة وحده ال شريك له ، عقيدةٌ           تح ت  ، صحيحةما وقر يف قلوم من عقيدة ٍ      العظيمة  

يا أَيها الَِّذين آمنوا استِجيبوا  ﴿بة لدعوته بة باخلضوع ألمر اهللا واالستجا تثمر مثارها الطي أن يؤهلوا غري امللك جل جالله ، عقيدةٌ       
لطيبـة   تثمر مثارهـا ا  عقيدةٌ ﴾ ِللَِّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحِييكُم واعلَموا أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرِء وقَلِْبِه وأَنه ِإلَيِه تحشرونَ               

 .م باالقتداء دي رسول اهلدى حممد بن عبد اهللا عليه أفضل الصالة وأمت التسلي
 .ملقيم الذي ينتظرهم بعد املمات وكرامة اهللا للمجاهدين يف سبيله والنعيم ا حيدوهم حادي الشهادةسعى ااهدون يف طريقهم 

موا  أو يقعدوا أو جيبنوا ، طاردهم الطواغيت والحقوهم ، عم          سعى ااهدون جلهادهم يف سعادة وطمأنينة وسكينة ، مل يتوانوا         
صورهم على نقاط التفتيش ، دامهوا بيوم ، روعوا أهليهم ، جعلوا اجلوائز ملن يأيت م ، أو يدل عليهم ، ليثنيهم عن عزمهم ،           

 عـن أيب بكـر   رين األثر احلكيم وليحد من نشاطهم فلم يهنوا ومل يرضخوا بل حتدوه يف إميان راسخ بالقضاء والقدر مستحض    
 .فالشجاعة ال تقدم أجالً ، واجلنب ال يزيد يف العمر " احرص على املوت توهب لك احلياة : " رضي اهللا عنه 

 كان مـن بـني هـؤالء ااهـدين األخ بنـدر الـدخيل أعـزه اهللا أحـد أعـضاء قائمـة الـشرف الثانيـة                         
 مع مراعاة بعض اجلوانب األمنية اليت ينبغي أخذها يف  للقراءل القصة وحنن نرويهاالذي سرد تفاصي) املطلوبني الستة والعشرين ( 

بأننا نأخذ هذا   ،  وهذه فرصة ألن نطمئن قراءنا الكرام        ﴾يا أَيها الَِّذين آمنوا خذُوا ِحذْركُم        ﴿: احلسبان امتثاالً ألمر اهللا تعاىل      
 ونؤخر منها ما تقتضي املصلحة تأخريه ، وال نذكر ما قد يضر ااهـدين ،                 ، صاألمر يف احلسبان حال سردنا ملثل هذه القص       

 . مثله بشر وكذلك تعاملنا مع األخبار اخلاصة والعامة ، ونسعى يف ذلك قدر املستطاع إال شيئاً أو خطأ ال يسلم من
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قفتهم سيارة مـن سـيارات   استقل ااهدون سيارم وعددهم مخسة وانطلقوا إىل مقصدهم ، وحصل اشتباه م فأو      
وبدأت ) العدد السابع عشر    (  املنشور يف الة     ري التاسع  وحاصرم فتعاملوا معها مبا جرى وصفه يف التقرير اإلخبا          ، الشرطة

 .بعد ذلك أحداث احلصار 
تهم باجلهة اليت حىت سلكوا طريقاً برياً معتمدين على معرف، كان الوقت عشاًء ، بعد ذلك سلك ااهدون طرقاً خمتلفة      

 ، ولكن رمحة اهللا عليهم سابغة حيث مضوا يف طرق تؤدي إىل مدينة الذي اضطروا لسلوكهيقصدوا دون علم بتفاصيل الطريق 
الرياض ، ويف هذه اللحظات من بدايات القصة شعر ااهدون بأمر عظيم وهو الطمأنينة والسكينة اليت نزلت عليهم ، حىت إم      

 من اهللا وتثبيتاً ، وهذا الوضع كثرياً ما مير بااهدين ، وحصل منه للمجاهدين يف جزيـرة                  هم يف السيارة أمنةً   أخذهم النعاس و  
العرب خصوصاً وقائع كثرية وهي من عجيب تأييد اهللا لعباده ، فاملعروف أن اخلائف ال ينام ، وال تذوق عيناه طعمه ، وإمنا ينام 

قال ابن كثري رمحه اهللا يف  ﴾ِإذْ يغشيكُم النعاس أَمنةً ِمنه  ﴿ :على أهل بدر مبثل هذا ، قال تعاىل املطمئن املرتاح ، وقد امنت اهللا     
وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئمو السالح       ،   على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة واألمنة          يقول تعاىل ممتناً    : (تفسريه

ِإذْ يغـشيكُم   ﴿كما قال يف سورة األنفال يف قصة بدر ،  مثل تلك احلال دليل على األمان         والنعاس يف   ، يف حال مههم وغمهم   
    هةً ِمننأَم اسعآلية وقال ابن أيب حامت حدثنا أبو سعيد األشج حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أيب رزيـن         ا ﴾الن

  ".ويف الصالة من الشيطان، ال من اهللا النعاس يف القت: " عن عبد اهللا بن مسعود قال 
وهنا فائدة توجب على املرء أن يقف عندها وهي أنه كلما كان ااهد على علم بالطرق وتفاصيلها كان أوىل وأفضل               

ت اليت ، وسواء أكانت طرقاً برية أم معبدة ، كما أن وسائل حتديد االجتاهات ، وقيادة املركبات يف املناطق الصحرواية من املهارا
 .تنفع ااهد وختدمه يف تلك الظروف 

ومل يكونوا على علم مبا يقدره اهللا هلم يف املـستقبل           ،  مضى أبطالنا يف طريقهم وهم يرجون من اهللا اإلعانة والتسديد           
حداث القريب ، وبعد مدة من الزمن بدأت تتكشف هلم معامل الطريق إىل مدينة الرياض حيث كان هدفهم الوصول إليها بعد أ                    

املواجهة األوىل مع القوات السلولية ، وسلكوا الطريق ومل يبق بينهم وبني الرياض إال قليل وهنا تغري احلال ، حيث واجهتـهم                      
 .سيارة من سيارات القوات احلكومية وتعاملوا معها مبا جرى تفصيله يف التقرير املشار إليه آنفاً 

 .وا مسريهم على األقدام وكان هذا يف اليوم الثاين منذ بداية احلدث وهنا تعطلت سيارة ااهدين يف الصحراء ليبدؤ
وحرصوا ، قريباً من موقع تعطل السيارة صعد ااهدون جبالً ليتعرفوا على موقعهم بشكل جيد ، وليستطلعوا الطريق                 

 - بعد فـضل اهللا  - وهذا    ، بع األثر ويتجنبوا املشي على التراب والطني تفادياً لتت      ،   احلصى   فوقأن ميشوا   على  منذ بداية السري    
 .عن حتديد موقع ااهدين بالضبط  -الذين استعان م آل سلول  -اص األثر صيفسر عجز قُ

 وشعيب  ) العيينة (صعد ااهدون اجلبل ، وتعرفوا على موقعهم بشكل جيد ، وكان اجلبل أحد اجلبال القريبة من قرية
 فيستخريون   ، تخارة يف سلوك الطريق ، وكانوا يكثرون منها كلما احتاجوا هلا طيلة حصارهم            وقرر ااهدون االس  ) احليسية  ( 

 عظيمة كان رسول اهللا صلى اهللا عليـه         يف اختيار الطرق ، واختيار املالجئ ، وتوقيت املبيت والسري وغري ذلك ، وهذه عبادةٌ              
 .حديث جابر رضي اهللا عنه يف صحيح البخاري  كما يف وسلم يعلم أصحابه دعاءها كما يعلمهم السورة من القرآن

وحلقت يف السماء طائرة عمودية تابعة للحكومة ، والطائرات اليت تـستخدمها   ،  هنا بدأ الطلب يشتد على ااهدين       
ملدين ، احلكومة يف مثل هذه املواجهات متنوعة وتابعة ألكثر من جهة وقد رأى ااهدون عدة أنواع منها ، فبعضها تابع للدفاع ا
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وبعضها تابع للجيش ، وبعضها تابع لقوات األمن اخلاصة ، وبعضها تابع للقوات اجلوية ، كما رأوا طائرات شراعية ، تعاقبت                     
 .كلها على مدار شهر احلصار هذه األنواع 

احلواجز ، حينما وصل الطريان كان ااهدون يف منطقة مكشوفة ، فعمدوا إىل البحث عن مناطق تتوفر فيها السواتر و             
 والطريان من فوقهم ، وهم حياولون التخفي خلف الصخور واألشجار ، وأسدل الظالم ستاره يف اليوم الثـاين                   ومشوا ساعاتٍ 

 .ليجد ااهدون فرصة للراحة والبحث عن مالذ آمن 
  : اهللا ، ومل يفرطـوا فيهـا اهتـداء بـوحي    خالل هذه املـدة املاضـية كـان ااهـدون حيملـون أسـلحتهم             

   ﴾ ود الَِّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسِلحِتكُم وأَمِتعِتكُم فَيِميلُونَ علَيكُم ميلَةً واِحدةً ﴿ 
على العدو والقرب من أماكن متركزه حيث ال خيطر ببالـه أـم يف   وتشاور األبطال يف األمر فأشار أحدهم بالتمويه      

سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف طريق اهلجرة كما أشرنا إليه قريباً ، واتبعوا رأي أخيهم املعضد بالدليل     منطقته ، اهتداًء بفعل ر    
 ، ويف مسريهم تلك اللحظات وجدوا مغارة فكمنوا فيها ، مث اكتشفوا عدم مناسبتها عسكرياً               - حبمد اهللا    -فكانت فيه الربكة    

قرروا تغيري املكان ، وكانت الكهوف واملغارات والدحول أماكن مناسبة للتخفي       للتمركز أو املقاومة حال اكتشاف العدو هلم ف       
والكمون ، ولكن أحياناً تكون ضيقة ال عمق فيها يكفي لالستتار ا ، فيلجأ ااهدون إىل تغطية أنفسهم باألشجار ، أو القرب 

 .من الصخور لتؤدي بعض الغرض يف ذلك 
يف احللقة القادمة نكمل القصة وفيها نعرف حال ااهدين مع املاء والطعام ، وأثـر             وتوالت األيام على هذه احلال ، و      

الدعاء على مسريم ، وكيف واجهوا احلر ؟ ، وكيف كان خسوف القمر وهبوب الرياح الشديدة والغبار فرصة طيبة استفادوا    
 .الذي ال تضيع ودائعه منها ، وكيف انتهت القصة ؟ فإىل تلك احللقة إن شاء اهللا نستودعكم اهللا 

  

  :اإلنرتنتاآلن يف موقعنا على 
 
 
 
 
 
 
 
 


 



 

 

٤٠ 

  
 
 
 
 

احلمد هللا الذي جعل حمبته حياة القلوب ، ونعيم األرواح ، وجة النفوس ، وقرة العيون ، وأشهد أن ال إله إال اهللا القائل      
هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فوفَس عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين  وأشهد أن حممداً عبده وخليله وصفيه صلى اهللا 
 :أما بعد افسوا يف طلب حمبة اهللا فنالوها ، تن

فمن ال حمبة له ال إسالم له ألبتة ، وملا كانت حمبـة اهللا  هي احلب التام مع الذل التام واخلضوع للمحبوب ،        :  فحقيقة العبودية   
وهي احلياة اليت من حرمهـا    ... وإىل علمها مشر السابقون     ، لون  مليها شخص العا  إو، من أجلها املتنافسون     تنافسذه املكانة   

فهو من مجلة األموات ، والنور الذي من فقده فهو يف حبار الظلمات ، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه مجيع األسقام وهي                       
وم أوفر نصيب ، وقد قضى اهللا يوم         هلم من معية حمب     أهلها بشرف الدنيا واآلخرة ، إذ      روح اإلميان واألعمال ، تاهللا لقد ذهب      

 .قدر مقادير اخلالئق مبشيئته وحكمته البالغة أن املرء مع من أحب 
ىل إحي على الفالح ،وبذلوا نفوسهم يف طلب الوصول         : ياهلا من نعمة على احملبني سابغة ، أجابوا منادي الشوق إذ نادى م              

 .ليه املسري باإلدالج والغدو والرواححمبوم وكان بذهلم بالرضا والسماح ، وواصلوا إ
تأخر البطالون ، وقام احملبون ينظرون أيهم يصلح أن يكون مثناً ؟ فدارت السلعة بينهم ووقعت يف يد قوٍم اتـصفوا بـصفات                       

 ل قال تعاىل    املؤمنني الكم         لَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحبيو مهِحبٍم يِبقَو أِْتي اللّهي فوفَس   لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤ     وهذه الـصفات 
ِمن الْمؤِمِنني ِرجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيِه فَِمنهم من   :  اهللا قلوم صدقاً ويقيناً فقال عنهم    احلميدة الشريفة هلا رجال مأل    

      دا بمو ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نِديلًا قَضبلُوا ت    يا رسـول اهللا ،  : غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال  :  عن أنس قال
فلما كان يـوم أحـد وانكـشف        ل املشركني لريين اهللا مما أصنع ،        غبت عن أول قتال قاتلت املشركني ، لئن اهللا أشهدين قتا          

تقـدم  مث  . به ، وأبرأ إليك مما صنع هؤالء ، يعين املشركني           اللهم إين أعتذر إليك مما صنع هؤالء ، يعين أصحا         : املسلمون قال   
فما استطعت : قال سعد . اجلنة ورب النضر ، إين أجد رحيها من دون أحد ، يا سعد بن معاذ  : فاستقبله سعد بن معاذ ، فقال     

ه بسهم ، ووجدناه قد قتل وقد فوجدنا به بضعاً ومثانني ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمي       : قال أنس   . يا رسول اهللا ما صنع      
ِمن الْمـؤِمِنني    :  نزلت فيه ويف أشباههة أن هذه اآليكنا نرى: قال أنس .  أخته ببنانه مثل به املشركون ، فما عرفه أحد إال

و ِظرنتن يم مهِمنو هبحى نن قَضم مهِه فَِمنلَيع وا اللَّهداها عقُوا مدالٌ صِديلًاِرجبلُوا تدا بم  متفق عليه . 
ففرق واهللا بني من صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه وبني من لو خرجوا للقتال ألبغض اهللا خروجهم إلفسادهم بني صفوف ااهدين                     

 لَـو خرجـواْ    فَثَبطَهم وِقيلَ اقْعدواْ مع الْقَاِعِدين ولَو أَرادواْ الْخروج َألعدواْ لَه عدةً ولَـِكن كَِره اللّه انِبعاثَهم    قال تعاىل   
              ِبالظَّاِلِمني ِليمع اللّهو مونَ لَهاعمس ِفيكُمةَ ونالِْفت كُمونغبي واْ ِخالَلَكُمعضاالً وَألوبِإالَّ خ وكُمادا زِفيكُم م     قـال القـرطيب    : 

أهـ فال نوا إخـواين  .) ختالف واألراجيف الفساد والنميمة وإيقاع اال: بال واخل.  يف ختلف املنافقني عنهم  تسلية للمؤمنني  (
ااهدين وال تلتفتوا هلؤالء املخذلني الذين يلمزونكم ويعيبون جهادكم كحال الذين يلمزون املطوعني منكم بالصدقات وهاهم                
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 ويسمع هؤالء ، أما يرى واالستيالء على السيارات وسفك الدماء وترويع اآلمنني        اليوم يتهمونكم حىت بالسرقات وقطع الطريق     
 عن هؤالء الطواغيت وجندهم كيف سـفكوا الـدماء           ؟ هال تكلموا   ماذا يفعل جند الطاغوت محاة الصليب ؤالء ااهدين       

بيت اهللا احلرام فتأخر من شرق اجلزيرة إىل مكة ظهروا الكفر البني الواضح املستبني وأخافوا حىت احلجيج إىل  فأواستحلوا األموال
 ما حيصل من الشرك يف املدينة ومكة وما حيصل من مواالة الكفار ني بكلمة يف تبيتما ختاف إىل اهللا وأمن الطرق اليوم هال تلفظ

يـا    من ؟ مث أقول لك إذاً توايل ، من هؤالء ااهدينأأما يسعك السكوت إذا جبنه عن قول احلق كيف يسعك عند اهللا أن ترب      
جعله أم  تربأ مما صنع  ؟ هل الدماء املعصومة من بين خزمية من ااهدين ملا قتل خالد    هل تربأ النيب    :من تكلم ذا الكالم     

من ااهدين ملا فروا من الزحف يف أحد وحنني وغري ذلك مما حصل يف جيش حممد                  أم هل تربأ النيب       ؟ على قيادة املسلمني  
    اهدين وغريهم لكن جيب نصرهم وتأييـدهم وإيـوائهم       اًبل بعضهم قتل بعض   ؟  وخيار األمةيوم أحد واخلطأ وارد على ا 
حذر من تالعب الشيطان يف ذلك فإن له مصائد عظيمة أخرج أمحد يف مسنده وأبـو                ال للمخطئ أخطأت وال يتربأ منه فا      ويق

 مسلماً  خيذل امرءاًما من امرئ " قال رسول اهللا : سهل األنصاريني يقوالن اهللا وأيب طلقة بن  داوود من حديث جابر بن عبد
 اًءته وما من امرء ينصر امـر  موطن تنتهك فيه حرمته ، وينتقص فيه عرضه ، إال خذله اهللا عز وجل يف موطن حيب فيه نصر                  يف  

فهـذا وقـت نـصرة    " ب فيه نصرته طن حيحرمته ، إال نصره اهللا يف مو وينتهك فيه من ه ، فيه عرضص يف موطن ينتق مسلماً
 .  منهم والدفاع عنهم ال خذالم و التربؤااهدين وتأييدهم 

فَما لَكُم ِفي الْمناِفِقني ِفئَتيِن واللّه   فاحذر أن تكون ممن قال فيهم هل تتمىن أن يكون خصمك خيار الناس بنص رسول اهللا  
   واْ أَتبا كَسم ِبمهكَسِبيالً            أَرس لَه ِجدفَلَن ت ِلِل اللّهضن يمو لَّ اللّهأَض نواْ مدهونَ أَن تِريد         أعاذين اهللا وإياك من هذا الـصنف 

 .ولنسعى يف نصرة هذا الدين ولو ذهبت دماءنا فإن هذه هي عالمة احملبة 
: يل حامالً على طاعته وتعظيمه ، وكلما كان امليـل أقـوى   وملا كانت احملبة التامة ميل القلب بكليته إىل احملبوب كان ذلك امل     

ه ، فأي شيء يكون أعلى من أمر يضمن          بولكانت الطاعة أمت ، والتعظيم أوفر ، وهذا امليل يالزم اإلميان ، بل هو روح اإلميان                 
 وأحق األشياء بالطاعة ؟، أن يكون اهللا سبحانه أحب األشياء بالتعظيم 

ع  تنو ، الشجيى الناس بدعواهم الدعى اخللي حرقةفلو يعط، لمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلما أكثر املدعون ل
    قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّهاملدعون يف هذا فال تقبل الدعوى إال ببينة 

ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفـي   : ة هذه أحبكم أيل من قاتل يف سبيلي فقال      وعالم فتأخر اخللق كلهم وثبت أتباع النيب       
    وصصرانٌ مينب مهفّاً كَأَنِبيِلِه صس    ، فقلنا أيكم يأيت رسول اهللا ، تذاكرنا بيننا : اهللا بن سالم  قال    وعن عبد  فيـسأله أي 

فجعل بعضنا يشري إيل بعض ، حىت مجعنا ، فأرسل رسول اهللا إلينا رجالً رجالً ،  أحد ا أن يقوم منناب اهللا ؟ وِهاألعمال أحب إىل
فتالها من أوهلا :   قال  كرب مقتاً عند اهللا  قوله   إىل يف األرض    يف السماوات وما    سبح هللا ما     فقرأ علينا رسول اهللا   ، 
كان ناس من املؤمنني    :  قال روى ابن جرير يف تفسريه عن ابن عباس         ، أس به   ب محد والترمذي  بسنٍد ال     رواه أ  ) آخرها   إىل

فنعمل به فأخرب اهللا نبيه أن أحب األعمال ، عمال إليه وجل دلنا على أحب األ     لوددنا أن اهللا عز   : ن يفرض اجلهاد يقولون     أقبل  
أناس من املؤمنني وشق عليهم أمره ا نزل اجلهاد كره ذلك فلم، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا اإلميان ومل يقروا به  ،إميان فيه 

    يا أَيها الَِّذين َآمنوا ِلم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ  :  فقال سبحانه، 



 

 

٤٢ 

بغض اهللا ،    ما حيبه اهللا ، وأبغض ما ي       حمبة اهللا توجب ااهدة يف سبيله قطعاً ، فإن من أحب اهللا وأحبه اهللا أحب              وذا يتبني أن    
 ال تكون حمبة قط إال وفيها ذلك حبسب قوا وضعفها ، فإن احملبة توجب الـدنو  يه اهللا ، وعادى من يعاديه اهللا ،    وواىل من يوال  

 .  ما يبغضه احملبوب فإمنا تكون تامة ر من احملبوب وحمابه ، والبعد عن مكروهاته ، ومىت كان مع احملبة بقد
ِإنَّ اللّه اشـترى ِمـن       :فقال  ، إن نفوس احملبني وأمواهلم ليست هلم       : فقيل هلم   ،  فقام ااهدون    محبةفتأخر أكثر املدعني لل   

لتوراِة واِإلِجنيِل والْقُرآِن ومن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنةَ يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيِه حقا ِفي ا
            ِظيمالْع زالْفَو وه ذَِلكم ِبِه وتعايالَِّذي ب ِعكُميواْ ِببِشربتاللِّه فَاس ِدِه ِمنهفَى ِبعأَو وفـضل الـثمن   ،  املشتري  ملا عرفوا عظمة ،

 فرأوا من أعظم الغنب بيع ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على عرفوا قدر السلعة  من جرى على يديه عقد التبايعةجاللو
 ممزوج  مشوٍب بالنغص ، أو كطيف زار يف املنام      ، وإمنا هو كأضغاث أحالم     ، يزول وال ينفذ بصبابة عيش       قلب بشر يف أبدٍ ال    

أوله ، وأحزانه أضعاف مسراته ، ى لذاته آالمه تزيد عل، وإن سر يوماً أحزن شهوراً ،  أبكى كثرياً وإن أضحك قليالً، ٍبالغصص 
إذا حشر ، وإمنا يتبني سفه بائعه يوم احلسرة والندامة ، وإمنا يظهر الغنب الفاحش يف هذا البيع يوم القيامة . خماوف وآخره متالف 

ـ       وهكذا عق . رمون إىل جهنم ورداً     وسيق ا ، املتقون إىل الرمحن وفداً       نقيلـك وال  الوا واهللا ال د أهل احملبة البيع بالتراضـي ق
والَ كانت وأضعافها معاً  مذ صارت نفوسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم ما: قيل هلم ، نستقيلك فلما مت العقد وسلموا املبيع 

 ِبما آتاهم اللّه ِمن فَضِلِه ويستبِشرونَ ِبالَِّذين لَم          فَِرِحني تحسبن الَِّذين قُِتلُواْ ِفي سِبيِل اللِّه أَمواتا بلْ أَحياء ِعند ربِهم يرزقُونَ             
    يستبِشرونَ ِبِنعمٍة من اللِّه وفَضٍل وأَنَّ اللّه الَ يِضيع أَجر الْمؤِمِننييلْحقُواْ ِبِهم من خلِْفِهم أَالَّ خوف علَيِهم والَ هم يحزنونَ 

ــرم  ف ــدن بق ــات ع ــى جن ــي عل  ح
ــحون  ــباك الكاش ــل ذا ،ولكــن س  ألج
ــات  ــوماً دارس ــدعها رس ــا، ف  ــا  فم

 رسوم عفت يفـىن ـا اخللـق كـم ـا           
وخذ مينـة عنـها علـى املنـهج الـذي                        

 نفـس بالـصرب سـاعة      يا ،ساعدي   : وقل
ــاعة    ــي إال س ــا ه ــضي، فم  مث تنق

 

 منازلــك األوىل ــا كنــت نــازالً    
ــازالوقفــت   علــى األطــالل تبكــي املن
ــل  ــا ، مقي ــازال، فجاوزه ــست من  فلي

 وكـم فيهـا لـذا اخللـق قـاتالً ؟           ،قتيل  
ــال    ــة آه ــد احملب ــرى وف ــه س  علي
ــال  ــصبح زائ ــد ي ــا ذا الك ــد اللق  فعن
ــاذالً  ــان ج ــزان فرح ــصبح ذو األح  وي

 

 :أما عالمة احملبة فنذكر منها مخسة 
قُلْ ِإن كُنتم تِحبونَ اللّه فَاتِبعوِني يحِببكُم اللّـه          : وأفعاله وأحواله قال تعاىل      يف كل أقواله    إتباع الرسول  :العالمة األوىل 

     ِحيمر غَفُور اللّهو كُموبذُن لَكُم ِفرغيو    ا ودليلها وعالمتها ا    شارة إىل دليل احملبة ومث     ويف هذا إا وفائدتبـاع الرسـول     ر 
تباع يكون   فبحسب هذا اال   ، وحمبته لكم منتفية      املرسل لكم فما مل حتصل املتابعة فليست حمبتكم له حاصلة          بهوفائدا ومثرا حم  

يتم األمـر إال   وال تباع يوجب احملبة واحملبوبية معاًمنشأ هذه احملبة وثباا وقوا وحبسب نقصانه يكون نقصاا فبحسب هذا اال        
 ،وصدقته خرباً ، وال حيبك اهللا إال إذا اتبعت خليله ظاهراً وباطناً ،  الشأن يف أن اهللا حيبك بل ،ما فليس الشأن يف أن حتب اهللا 

وفنيت عن حكم غريه حبكمه وعن حمبته غرية عن اخللق مبحبته وعن طاعة غـرية                ، وآثرته طوعاً ، وأجبته دعوة ً   ، وأطعته أمراً 
يا أَيها الَّـِذين      : فالتمس نوراً فلست على شيء فقد قال تعاىل           وارجع من حيث شئت    وإن مل يكن ذلك فال تتعن     ، بطاعته  

              والْيونَ ِباللِّه وِمنؤت موِل ِإن كُنتسالرِإلَى اللِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإن ت ِر ِمنكُمِلي اَألمأُوولَ وسواْ الرأَِطيعو واْ اللّهواْ أَِطيعنِم آم



 

 

٤٣ 

   فَلْيحذَِر الَِّذين يخاِلفُونَ عن أَمِرِه أَن تِصيبهم ِفتنةٌ أَو يِصيبهم عذَاب أَِليم  :وقال تعاىل    اآلِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويالً
 رسول اهللا ومن يا :، قالوا   من أىب  كل أميت يدخلون اجلنة إال     " : قال رسول اهللا     : ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة قال      

 قال رسـول اهللا  :يف الصحيحني أيضاً من حديث أيب هريرة قال و"  أىب ومن عصاين فقد ،من أطاعين دخل اجلنة  : قال    ؟ يأىب
: "     يتكم عن شيء فـاجتنبوه  ،فإمنا أهلك من كان قبلكم سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم  ، دعوين ما تركتكم وإذا  ،فإذا
ليس منا أحـد إال  (  : قال أخرج اإلمام أمحد عن ابن عباس وهذا لفظ البخاري ، و   " تكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم       أمر

فَسوف يأِْتي اللّه ِبقَوٍم يِحـبهم   :أما العالمات األربع الباقية فقد مجعها اهللا تعاىل يف قوله   ) يؤخذ من قوله ويدع غري النيب    
يةَ آلِئٍمومافُونَ لَوخالَ يِبيِل اللِّه وونَ ِفي ساِهدجي لَى الْكَاِفِرينٍة عأَِعز ِمِننيؤلَى الْمأَِذلٍَّة ع هونِحب  .  

الده د لوولكال ( :ء قال عطا، عاطفني عليهم ، مشفقني عليهم ، رمحاء ،أرقاء  : معناها  أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني   :العالمة الثانية 
 .حدهم متواضعاً ألخيه ومواليه وأن يكون أ)والعبد لسيده ، 

ِإنما وِليكُم اللّه ورسولُه والَِّذين آمنواْ الَِّذين يِقيمونَ الصالَةَ ويؤتـونَ            : وقال تعاىل     ِنما الْمؤِمنونَ ِإخوةٌ  إ : قال اهللا تعاىل    
 ويف الصحيحني من حـديث أيب         ومن يتولَّ اللّه ورسولَه والَِّذين آمنواْ فَِإنَّ ِحزب اللِّه هم الْغاِلبونَ           اةَ وهم راِكعونَ    الزكَ

قال :وفيهما أيضاً من حديث النعمان بن بشري قال        ) املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً     :( قال رسول اهللا    : موسي قال 
  )ىمثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم  مثل اجلسد إذا اشتكي منه تداعي له سائر اجلسد بالسهر واحلم:( رسول اهللا 

 )  كلهى رأسه اشتك اشتكى كله ، وإن اشتكى عينهىن اشتك املسلمون كرجٍل واحد إ( : ويف لفظ عند مسلم
لى أولياء اهللا خاصة إذا كان جماهداً الكفار أو من يكون متعاوناً معهم فدماؤهم               اليوم الشدة ع   تسلم كيف أصبح  فانظر أيها امل  

واموهم  بأم يريدون الفـساد يف       ، ماؤهم يف احلل واحلرم     دفاستبيحت   ،ة حرم  وأمواهلم منهوبة وبيوم ليس هلا     ،ة  مسفوك
ق وفر بأنه سفه أحالمنا   " ن عن النيب  م املشركو وغري ذلك كما قال إخوا    ، األرض وأم يسفكون الدماء ويروعون اآلمنني       

وهكذا من صار يف هذا الطريق ال بد أن يلمز ويفتري عليه وكان آخر هؤالء قبل مـا       ،وسب ديننا    ،وقطع أرحامنا    ،مجاعتنا  
 بأنـه   :هاد قالوا عنـه  قام بالتوحيد واجلامل، ويقارب ثالثة قرون ادد حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا قام عليه كل من حوله          

قر إن من أ: رمني يف زمانه حيث قالوا  احل السالطني يفحىت أفىت فيه علماء   ،يستبيح الدماء وأنه خارجي وغري ذلك من األلفاظ         
الذين  كبار العلماء اليوم يفتون بأم مع الدولة يف كل ما تفعل ؤالء ااهدين     يقتل يف احلل واحلرم وها هي هيئة       بالتوحيد فإنه 
 هؤالء احلكام اخلونة الذين باعوا دينهم وأرضهم وخريات بالدهم          ملاذا هذا كله ، ملاذا ال توقفون      ، م باإلرهابيني   مسوهم يف بيا  

 هؤالء احلكام املرتدين مـن محايتـهم الـشرك           متنعون ملاذا ال !!! فجعلوا هؤالء الصليبيني يفعلون ما يشاءون يف بالد اجلزيرة          
ملاذا مل تردعوهم عـن الظلـم        !!!ملاذا مل تأخذوا على أيديهم يف وقوعهم يف نواقض اإلسالم            !!!فضل البقاع   واملشركني يف أ  

كم فيها من الصاحلني والعباد والدعاة      !! كم يف السجون من العلماء وطالب العلم ؟       !!واإلجرام من قتل املوحدين ومطاردم ؟     
 . ى مما ال خيطر على بال إال من وقع يف هذا التعذيب أو شاهدهاملصلحني وما يالقون من أنواع التعذيب واألذ

أيها العلماء أين غريتكم على دينكم ، وعلى الدماء الزكية اليت تسفك ، وعلى التعذيب الذي جيري يف السجون ، أما تتمعـر                       
يزهد يف الدنيا كلها وهو مع ذلك ال فلو قُدر أن رجالً يصوم النهار ويقوم الليل و :(وجوهكم لذلك قال محد بن عتيق رمحه اهللا 

اهللا وأقلهم دينـاً   إىل  يغضب هللا وال يتمعر وجهه وال حيمر فال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر فهذا الرجل من أبغض الناس                    
  ).هوأصحاب الكبائر أحسن عند اهللا من

  . هم ِإلَّا أَن يؤِمنوا ِباللَِّه الْعِزيِز الْحِميِدوما نقَموا ِمن السجون اليوم أيها العلماء قد امتألت خبيار األمة 



 

 

٤٤ 

كيف انعكست اآلية وأصبحتم أيها العلماء يا من تنتسبون للعلم ووضعتم لإلفتاء أذلة للمرتدين والطغاة ارمني أعزة على أولياء 
 ، فتسعون إلرضاء رجل األمن األول ، وصدقوا واهللا فهو رجل أمن              لَهم فَبدلَ الَِّذين ظَلَمواْ قَوالً غَير الَِّذي ِقيلَ       اهللا املؤمنني   

 .الصليبيني األول حيث قام حبمايتهم يف اجلزيرة أشد من محايتهم ألنفسهم يف بالدهم واهللا املستعان 
 املؤمن على الكافرين كاألسد على متعززا على عدوه وخصمه الكافر حيث يكون:  أي  أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين :العالمة الثالثة 

 فأمر اهللا تعاىل نبيه يا أَيها النِبي جاِهِد الْكُفَّار والْمناِفِقني واغْلُظْ علَيِهم ومأْواهم جهنم وِبئْس الْمِصري :فريسته كما قال تعاىل 
عاىل  جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم ، كما قال ت: مهنياء بمحلَى الْكُفَّاِر راء عأَِشد هعم الَِّذينولُ اللَِّه وسر دمحم  

يا أَيها الَِّذين آمنـواْ      وهذه صفة املؤمنني أن يكون أحدهم شديداً عنيفاً على الكفار ، غضوباً عبوساً يف وجهه ، وقال تعاىل                   
  ي قَاِتلُواْ الَِّذين          ِقنيتالْم عم واْ أَنَّ اللّهلَماعِغلْظَةً و واْ ِفيكُمِجدِليالْكُفَّاِر و نكُم ملُون  فقوله    ًِغلْظَة واْ ِفيكُمِجدِليو     ليجد :  أي

     يظة الكفار حمبوبة ظني على أعدائهم من الكفار ، فمغاي أن يكونوا غللالكافر منك غلظة يف قتالك له فإن من صفة املؤمنني الكُم
 :الصديقية بسهٍم وافر قال تعاىل بد اهللا مبراغمة عدوه ، فقد أخذ من  له فموافقته فيها من كمال العبودية فمن تعةللرب مطلوب

               ِطئًا يوونَ مطَؤالَ يِبيِل اللِّه وةٌ ِفي سصمخالَ مو بصالَ نأٌ وظَم مهِصيبالَ ي مهِبأَن الً ِإالَّ        ذَِلكين ودع الُونَ ِمننالَ يو ِغيظُ الْكُفَّار
    ِسِننيحالْم رأَج ِضيعالَ ي ِإنَّ اللّه اِلحلٌ صمم ِبِه علَه كُِتب   وغري هذه من اآليات الكـثرية ، قـال  ":    ال تبـدؤوا اليهـود

 بن  ، وعن عبد اهللارواه مسلم من حديث أيب هريرة     " أضيقه  والنصارى بالسالم فإذا لقيتم أحدهم يف الطريق فاضطروه إىل          
 .رواه اإلمام أمحد " يا معشر قريش أما والذي نفس حممد بيده لقد جئتكم بالذبح : "  قال أن رسول اهللا عمرو 

 :قـول   يف قصة صلح احلديبية فجعل ميشي إىل جنبه هـو ي   وثب مع أيب جندل      روى اإلمام أمحد أن عمر بن اخلطاب        
أمرنا من خالف كتاب اهللا أن نـضربه         : ( ، وقال جابر    ) ن وإمنا دم أحدهم دم كلب       واصرب أبا جندل فإمنا هم املشرك     ( 

، فانظر إىل هـذه النـصوص   ) وكل من قتل مشركاً فهو على حق   : ( ، قال اإلمام أمحد كما يف مسائل ابن هانئ          ) بالسيف  
العظيم عن هذا املنهج القومي ، ولرمبا تسمع ذلك من أهل العلم فمنهم من يتباكى على قتلـى                  وانظر إىل واقعنا اليوم جتد البعد       

هذا إال لعظم فاجعته يف  الكفار ويشجب ويستنكر ومل يسمع له شجب وال استنكار يف قتل أهل اإلسالم وانتهاك أعراضهم فما           
 وهذا  والكراهية النتصار دين الرسول اخنفاض دين الرسول الكفار وهواا عليه يف املؤمن وهذه غاية النفاق وهي املسرة ب      

، أما اخلطباء   " إن أكثر أميت قراؤها     :" محد وغريه    الذي أخرجه اإلمام أ     بن عمرو     من حديث عبد اهللا    كما قال الرسول    
 خيطب يف كنيسة  أنه قسيسطب يف بالد  احلرمني أموخاصة خطباء احلرمني إال من رحم اهللا منهم فما تدري أن هذا اخلطيب خي

الستنكاره ولرمبا بكائه على جيف عباد الصليب ، وأما احلكام اخلونة الذين يدعون اإلسالم واإلسالم منهم براء فإم                  !!! روما  
حيمون الوحدات الصليبية أشد محاية من مساكنهم ، وخوفهم على الكفرة أشد من خوفهم على أنفسهم ، وقد بان ذلـك يف                      

بة احمليا ، وقد صرح هو  ثر دمعاته بعد ضر   نايف بن عبد العزيز إ    ) ذا الزمان   أبو هلب ه  ( ليق طاغوت آل سعود وزير الداخلية       تع
 أبا فتباً لك يا  هاأَنتم أُوالء تِحبونهم والَ يِحبونكُم مبىن األمن العام أن ضربة احمليا أشد عليه من ضربة األمن العام بعد ضربة 

 .هلب وسترى بإذن اهللا ما يسوؤك 
جنود الطاغوت ، ويا حماة الصليب ، ويا من باع دينه ونفسه بعرٍض من الدنيا أما آن لكم أن تفيقوا من غفلـتكم   وما أنتم يا 

اليت ظهرت وتعلموا مكر أسيادكم بكم ، فتعلنوها مدويةً يف وجوه الطواغيت ليسلم دينكم كما سلم دين السحرة ملا رأوا اآلية            
 ، وحني هددهم بالصلب والتقطيع      آمنا ِبرب هارونَ وموسى    على يدي موسى عليه السالم فقالوا معلنني لطاغوت فرعون          

 .شعرون  فاربؤوا بأنفسكم ال تكونوا حطب جنهم وأنتم ال تفَاقِْض ما أَنت قَاٍض ِإنما تقِْضي هِذِه الْحياةَ الدنيا قالوا له 



 

 

٤٥ 

 بالنفس واليد واللسان واملال ، وهذه شعرية عظيمة تدلُّ على أن من قام ا فهو حمـب هللا                  يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللّهِ     :العالمة الرابعة   
أَم حِسبتم أَن تدخلُواْ الْجنةَ ولَما يعلَـِم   :وقال تعاىل  ِإنَّ اللَّه يِحب الَِّذين يقَاِتلُونَ ِفي سِبيِلِه صفا كَأَنهم بنيانٌ مرصوص :قال تعاىل 

     اِبِرينالص لَمعيو واْ ِمنكُمداهج الَِّذين اللّه      أي العمل أفـضل ؟  : وأما األحاديث ففي الصحيحني أن النيب سئل       ، واآليات يف ذلك كثرية
دلين علي عمل يعدل اجلهـاد      :  رسول اهللا فقال     جاء رجل إىل  : وفيهما أيضا عن أيب هريرة  قال        ، ) وجهاد يف سبيله   باهللا   إميانٌ: ( فقال  
ومن يـستطيع  : قال )  ؟ ر وتصوم وال تفطرن تدخل مسجدك فتقوم وال تفت  هل تستطيع  إذا خرج ااهد أ      : ( قال  )  ال أجده   : ( قال    

ن رسـول   أ بن أيب أويف رضي اهللا عنهما        وعن عبدا هللا  ، )  فيكتب له حسنات     طولهإن فرس ااهد ليسنت من      : ( ذلك ؟ قال أبو هريرة      
جاهـدوا املـشركني بـأموالكم       : ( قال  : وعن أنس قال    ،  البخاري   هروا)  حتت ظالل السيوف     ةجلنواعلموا أن ا  : ( قال   اهللا  

 . اإلمام امحد وأهل السنن بسند صحيحهروا) وأنفسكم وألسنتكم 
تطـوع بـه    ام أكثر من حتصر وهلذا كان أفضل ةلسنا ومر باجلهاد وذكر فضائله يف الكتابواأل(  :الم ابن تيميه رمحه اهللا  قال شيخ اإلس  

وهـذا   ..ةلسنكما دل عليه الكتاب وا ،وم التطوع   والص، ومن الصالة التطوع    ، وكان باتفاق العلماء أفضل من احلج والعمرة        ، اإلنسان  
 يف الـدين   فإن نفع اجلهاد عام لفاعلـه ولغـريه  ،مثل ما ورد فيه فهو ظاهر عند االعتبار  ، األعمال وفضلها مل يرد يف ثواب  ،باب واسع   

والتوكل عليه وتـسليم    ،  اهللا تعاىل واإلخالص له      فإنه مشتمل على حمبة   ، ة والظاهرة     لباطن مجيع أنواع العبادات ا    ومشتمل على ، والدنيا  
ما إحدى احلسنيني دائماً    إ بني   القائم به و ،خر  يشتمل عليه عمل آ    االمم  ،ذكر اهللا وسائر أنواع األعمال      النفس واملال له والصرب والزهد و     

ففيه استعمال حمياهم وممام يف غايـة سـعادم يف الـدنيا             ،بد هلم من حميا وممات       إن اخللق ال  ، و  واجلنة   ةما الشهاد إو، النصر والظفر   
 منفعتـهما    لدنيا مـع قلـة    ن من الناس من يرغب يف األعمال الشديدة يف الدين أو ا           فإني أو نقصهما    واآلخرة ويف تركه ذهاب السعادتي    

 وهـي أفـضل   أيسر من كل ميتـة  نفسه حىت يصادفه املوت فموت الشهيد         شديد وقد يرغب يف ترقية     فاجلهاد أنفع فيهما من كل عمل     
 ).امليتات 

فال يردهم عما هم فيه من طاعة اهللا وإقامة احلدود وقتال أعدائه واألمر باملعروف والنـهي     آلِئٍموالَ يخافُونَ لَومةَ  :العالمة اخلامسة 
عن املنكر لومة الالئمني ، وال يردهم عن ذلك راد ، وال يصدهم عنه صاد ، فال يضرهم عذل العاذلني ، وال انبطاح املتعايشني ، ونعـق                           

القاعدين ، وهذه عالمة صحة احملبة فكل محب يأخذه اللوم عن حمبوبه فليس مبحب على احلقيقة                املنهزمني ، وفتاوى املخذلني ، وإرجاف       
 ويف َخِذ الْعفْو وأْمر ِبـالْعرِف وأَعـِرض عـِن الْجـاِهِلني     :  وقال تعاىل فَاصدع ِبما تؤمر وأَعِرض عِن الْمشِرِكني       :، قال تعاىل    
 على السمع والطاعة يف املنشط واملكره وأن ال ننازع وأن نقوم باحلق             بايعنا رسول اهللا    : (  قال    عن عبادة بن الصامت      الصحيحني

 ) .حيثما كنا وال خناف يف اهللا لومة الئم 
من يتِخذُ ِمن دوِن اللِّه أَنداداً يِحبـونهم  َِمن الناِس و : وأختم الكالم بالتحذير من أن تقع أيها املسلم يف احملبة الشركية اليت قال اهللا عنها             

 فأخرب أن من أحب من دون اهللا شيئاً كما يحب اهللا تعاىل فهو ممن اختذ من دون اهللا أنداداً فـإن                  كَحب اللِّه والَِّذين آمنواْ أَشد حبا لِّلّهِ      
تاللَِّه ِإن كُنا لَِفي ضـلَاٍل       :اهللا وبني أندادهم يف احملبة ومل يخلصوها هللا كما قال تعاىل            هذا ند يف احملبة فذم أهل الشرك بأن أشركوا بني           

 ومعلوم أم مل يسووهم برب العاملني على اخللق والرزق وغري ذلك من الربوبية وإمنا سووهم به يف                    ِإذْ نسويكُم ِبرب الْعالَِمني    مِبٍني  
يعدلون به غريه يف العبادة اليت هي احملبة والتعظيم ، نـسأل اهللا  :  أي ثُم الَِّذين كَفَرواْ ِبربِهم يعِدلُونَ : كما يف قوله تعاىل احملبة والتعظيم

يه حممد صـلى  املوىل جل وعال أن يمن علينا بعبودية احملبة واخلوف والرجاء ، وجيعلنا ممن يحبهم ويحبونه وصلى اهللا وسلم على خليله ونب        
 .اهللا عليه وسلم وعلى آله أزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحساٍن إىل يوم الدين 



 

 

٤٦ 

  مقاصد اجلهادمقاصد اجلهاد  


    

 :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
افترض اهللا على عباده املؤمنني، الرباءة من أعدائه الكافرين، وأوجب عليهم بغضهم وعداوم، وأمرهم بالنيل منهم    فقد  

وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبون به عدو اهللا وعدوكم وآخرين من                ﴿: وإغاظتهم، فقال سبحانه وتعاىل   
ا لإلعداد، واملقصود من األمر مأمور به، فعلم منه األمر بإرهاب الكافرين سواء كان             اآلية، فجعل اهللا اإلرهاب مقصود     ﴾دوم

 .وهذا داخلٌ يف اآلية بالقياِس اجللي على احلكم املعلَّل بالنصذلك باإلعداد أو باجلهاد أو بغري ذلك، 
ر يقاتلون ويرهبون لعداوم هللا عز وجل، كما يقاتلون  إشارةٌ إىل أنَّ الكفَّا﴾عدو اهللا وعدوكم﴿: ويف قول اهللا عز وجل يف اآلية

                    هللا عـدو هللا، وكل عدو ناصب املسلمني العداوة، بل كلُّ كافٍر عدوا على من يم مقصورم املؤمنني، فليس األمر بإرهالعداو
 .لنا، وكلُّ أولئك مأمور بإرهام واإلعداد لذلك مبنطوق اآلية

 الكفَّار مطلوب أصالً لكفرهم، ولعداوم األصلية للمؤمنني، اليت هي مقتضى إميان املؤمنني وكفر الكافرين،               فالسعي يف إرهاب  
الَّذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والَّذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إنَّ كيد الـشيطان كـان                     ﴿

 يف سبيل اهللا وكون الكافرين يقاتلون يف سبيل الطاغوت، أُمر أولياء الرمحن بقتـال أوليـاء                 ، فلكون املؤمنني يقاتلون   ﴾ضعيفًا
 .الشيطان

                   م كما هي مطلوبةٌ باللسان والقلب، مطلوبةٌ بالعمل، وذروة سنام العمل اجلهاد يف سبيل اهللا، وأشدوالرباءة من الكفَّار وعداو
 . وتلتقي الصفوفتسل السيوفما تكون الرباءة واملعاداة أن 

كما أنَّ إرهاب الكافرين يطلب لدفعهم وكف بأسهم، ومن الغزوات اليت أُريد ا إرهاب األعداء وختويفهم لكـف بأسـهم                    
 .وشرهم غزوة العسرة
يف  أن يكف بأس الكافرين ويكسر حدهم وشوكتهم ومهَّتـهم            إىل محراء األسد بعد أحٍد، أراد به         وكذلك خروج النيب    

 اآلية، قالت عائشة كما يف      ﴾الَّذين استجابوا هللا والرسول من بعد ما أصام القرح        ﴿: قتال املسلمني، ويف ذلك نزل قوله تعاىل      
من يـذهب  ": ما أصاب يوم أحد، وانصرف عنه املشركون، خاف أن يرجعوا، قال     اهللا   ملا أصاب رسولَ  : صحيح البخاري 

 .، فذكرت احلديث فانتدب منهم سبعون رجالً"يف إثرهم
وكما أُمرنا بإرهاب الكفَّار وختويفهم وكان ذلك من مقاصد اجلهاد، فقد أمرنا بالنيل من الكفَّار بالفعل، نيالً حسيا بقتلـهم                    

 .وقتاهلم وسيب نسائهم وغنيمة أمواهلم، ونيالً معنويا بإغاظتهم وإرهام، وإهانتهم وإذالهلم
ما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا وال يرغبوا بأنفسهم عـن         ﴿: فقال اهللا يف حمكم الترتيل    

نفسه ذلك بأنهم ال يصيبهم ظمأٌ وال نصب وال خممصةٌ يف سبيل اهللا وال يطئون موطئًا يغيظ الكفَّار وال ينالون من عدو نيالً إالَّ             
أجر احملسننيكُتب هلم به عملٌ صاحلٌ إنَّ اهللا ال يضيع ﴾ 

 عبد اهللا بن ناصر الرشيد   الشيخ:كتبه و
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 يكتب به -وهذا من النيل املعنوي–فبين أنَّ كلَّ نيٍل يناله املؤمنون من العدو يكتب به عملٌ صاحلٌ، وأنَّ كل موطٍئ يغيظ الكفَّار 
إغاظـةٌ   يف غزوام وجهاده، فكل ما كان فيه نيلٌ من الكافرين أو عملٌ صاحلٌ، وجعل ذلك دافعا وحمرضا للخروج مع النيب      

 .فهو مأمور به
، وقوله  "وجعل الذلَّة والصغار على من خالف أمري       : "ومن النيل من الكافرين إنفاذُ ما حكم اهللا به عليهم على لسان نبيه              

، فأمر جبهادهم وبالغلظة عليهم ولو بال جهاد كمـا هـو ظـاهر    ﴾يا أيها النيب جاهد الكفَّار واملنافقني واغلظ عليهم ﴿: تعاىل
 .﴾قاتلوا الذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً﴿: العطف، أو بالغلظة عليهم يف اجلهاد كما قال تعاىل

 ملا بلغه مجـع قـريٍش   ويف البخاري من حديث املسور بن خمرمة ومروان بن احلكم يزيد أحدمها على صاحبه أن رسول اهللا              
وا أيها الناس علي، أترون أن أميل إىل عياهلم وذراري هؤالء الذين يريدون أن أشري: "واألحابيش له حني خرج قاصدا العمرة قال

           ا     "ا من املشركني وإال تركناهم حمروبني     يصدونا عن البيت، فإن يأتونا كان اهللا عز وجل قد قطع عينفجعل طريف األمر مقصود ،
هم ما نال، وأن يتركهم حمروبني إن مل يأتوه، وكالمهـا           أن يقطع منهم عينا وينال منهم فإن أتوه أتوه وقد نال من           : له ومطلوبا 

  .مقصد شرعي صحيح قصده رسول اهللا 
ومن صور النيل من الكافرين، إذالهلم وإهانتهم، كما فرض اهللا عليهم اجلزيةَ وهي صغار بذاا، وفرض معها أن يعطوها عن يٍد              

جيعل لقتاهلم غايةً ينتهي إليها دون اجلزية، فما مل يعطوا اجلزية أو يسلموا             وهم صاغرون، تأكيدا لذلك الصغار وزيادةً فيه، ومل         
فقتاهلم واجب. 

ال تبدءوا أهل الكتاب بالسالم، وإذا لقيتموهم يف طريق         " يف أهل الذمة من الكافرين فضالً عمن ال ذمة له،            ومنها قول النيب    
 .هلم يف الدنيا، وحنو ذلك من أحكام إهانتهم وإذال"فاضطروهم إىل أضيقه
قتلُ املقاتلة منهم، وهم كل من محل السالح، وهذا يكون يف قتاهلم ابتداًء ويف عقوبة ناقضي العهد منهم              : ومن صور النيل منهم   

فإذا لقيـتم  ﴿:   يف بين قريظة، واإلثخان فيهم بالقتل يف املعارك كما أمر اهللا عز وجل     ولو وقع ذلك بال قتاٍل كما فعل النيب         
 .﴾ كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداًء حتى تضع احلرب أوزارهاالذين

سيب النساء والذراري، فيكونون رقيقًا مسلوبةً حريتهم، وتستباح أعراض نسائهم بغري مهـٍر وال              : ومن صور النيل منهم أيضا    
 .له علي بن أيب طالٍب رضي اهللا عنه حني امتنع من سيب نساء أهل القبلة من البغاةرضى، ولذا أمجعت األمة على ما فع

غنيمة أمواِلهم واستباحتها وقسمتها بني املسلمني، وكذلك كل ما يدخل يف هذا الباب مـن إتـالف                 : ومن صور النيل منهم   
 .د يف املقال القادم بإذن اهللازروعهم وأمواهلم، ومن حماصرم وقطع الطريق على قوافلهم، وغري ذلك مما يفر

وهذا احلكم من فرض اجلهاد للنيل من الكافرين وإرهام وإذالهلم ال يشكل على من يعرف حقيقة العداوة الواجبة بني املؤمنني                    
 اهللا فـرض  والكفَّار، فهي أعظم العداوات على اإلطالق، والعداوة إذا اشتدت مل تقف دون القتال، فال يمكن أن يعلم أحد أنَّ               

معاداة الكافرين وقطع املواالة بينهم قطعا تاما، مثَّ يشكل عليه أن يقاتلهم بعد ذلك، بل إنَّ من وجد يف قلبـه حقيقـة بغـض          
 .الكافرين مل ميلك نفسه عن قتاهلم، ومل مينع مانع أو يصده صاد عن منازلتهم وحماربتهم

 وأدلَّةُ ذلك إن شاء قتل الكافر والتقرب إىل اهللا بدمه،  : نُ أنَّ مما جيوز القتال والقتل ألجله      وسيأيت يف املقاصد اخلاصة بإذن اهللا بيا      
 .هذا واهللا أعلم وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعنياهللا تعاىل ، 
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سرية القدس
ُ َّ

سرية القدس
ُ َّ

  
                                                              

  ــرب ــتفِت اخلُـ ــدمام واسـ ــائِل الـ  سـ
ــاِحها  ــوٍد زأرت يف ســ ــن أســ  عــ
    جلــب عــن ســرايا القــدِس جــيش 
 آيــــةٌ كانــــت لكــــم يف فئــــٍة
ــصت   ــا أُرخـ ــم مـ ــوا أرواحهـ  محلـ

ــصدوا  ــنتر (قـ ــروليم ِسـ ــع) ِبتـ  مـ
ــوا  ــدم وانطلقـــ ــوا ِعـــ  قتلـــ
ــتةً  ــوا ســـ ــديني أوفـــ  وجبنـــ

ــروب(و ــهم ) أبيكــ ــسلها عنــ  فــ
 ا القتلـــى ـــا وانتـــصروا  ثلّثـــو

ــا    ــالوا ال جنـ ــافر قـ ــوا الكـ  إن لقـ
 ــسلم ــوا املـ ــف أو لقـ ــالوا ال ختـ   قـ

ــةً (مثَّ زاروا  ــنهم)  واحــــ  لكــــ
ــع    ــت ومـ ــد الطواغيـ ــوا جنـ  قتلـ

  بكـــشمري لنـــا وشـــفا جرحـــاً 
ــرزوا    ــا غـ ــاِن علجـ ــن الطِّليـ  ومـ
 ــاؤوهم ــسكرا جــــ  مثَّ ردوا عــــ
 قتلـــوا مـــن قتلـــوا واغتـــسلوا   
وافتـــدوا عـــن كـــل عـــضٍو منـــهم 
ــسورةٍ   ــن قـ ــدمام عـ ــألوا الـ  واسـ

ــا   ــه ي ــهاجٍ  (إي ــن س ــر ب ــد) من  لق
ــا    ــز كمـ ــد والعـ ــرف التوحيـ  عـ
 جــــسد كــــالطوِد يف منظــــره  
 لــــني القلــــب علــــى إخوانــــه
 فـــسالما لـــك مـــن قلـــِب أخٍ   
ــإذن اهللا يف   ــاك بــ ــوف نلقــ  ســ

 

   ــر ــيل اخلَبـ ــها تفاصـ ــتمع منـ  واسـ
ــر      ــِث الزِئ ــةُ اللي ــت وثب ــف كان  كي

ــةٌ ــه أربعـ ــم! كلُّـ ــا هـ ــشرمـ   بـ
ــدكر؟   ــن مـ ــل مـ ــزم اآلالف هـ  ـ
ــر   ــٍد حمتقَــ ــيٍص أو زهيــ  يف رخــ

ــِر ــِع الفجـ ــسفَر مطلـ ــفاِر الـ  ، وإسـ
   ـــرجي وعلـــى آثـــارهم علـــج 
ــدحر  ــر انـ ــوى الكفـ ــٍني لقـ  يف كمـ
 ومـــدير املـــاِل فيهـــا إذ نحـــر   
مـــن ذوي التثليـــِث بالـــسيف األغـــر 
ــر   ــسانٌ كَفَـ ــيوِف اهللا إنـ ــن سـ  مـ
  ــر ــش اخلطـ ــك ال ختـ ــن إخوانـ  حنـ

ــاين غ ــر (ادروهـــا وهـــي بالقـ  ) بحـ
ــر  ــحاب اهلَمـ ــاش أصـ ــاملي الرشـ  حـ
ــر    ــاِد البقَـ ــدوِس عبـ ــلُ اهلنـ   مقتـ
ــانفجر   ــه فـ ــرأس منـ ــةً يف الـ  طلقـ
ــهِمر    ــٍي منــ ــاراٍت ورمــ  بانفجــ
ــِري كـــالنهر    ــدم الكفَّـــار جيـ  بـ
 عـــضو علـــٍج أرســـلوه لـــسقَر   
 ــِسر ــا ِبـ ــه فيهـ ــا يومـ ــا مـ  زارهـ
ـ    ــرِب النِمـ ــك يف احل ــن دوِن ــان م  رك

ــور  ــِت اخلَـ ــد الطَّواغيـ ــت جنـ  عرفـ
 وفــــؤاد صــــغر اخلُــــرب اخلَبــــر
 وعلـــى الكفَّـــار قـــاٍس بـــل حجـــر
 جبــــواِر اهللا فــــانعم يــــا نِمــــر
 مقعــــد عنــــد مليــــك مقتــــِدر

 



 

 

٤٩ 




يد ، ومنـها    وردت أسئلة فقهية حول أحكام اجلهاد منها ما وصل عرب الرب          
وبعد املداولة بني اللجنة الشرعية أحيل هـذا الـسؤال إىل          ما كُتب يف األنترنت     

الشيخ عبداهللا الرشيد حفظه اهللا على أنه سيأيت مزيد بياٍن وإيضاح يف احللقـات              
الدورية للعالقات الدولية يف اإلسالم واليت تصدر يف مركز الدراسات والبحوث           

  :راين حفظه اهللا فإىل نص الفتوىالزهآل شويل فارس اإلسالمية من تأليف الشيخ 
 :احلمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، أما بعد

األخ الكرمي عبد اهللا حجازي، وصل سؤالك وصلك اهللا حبفظه وتأييده، تسأل عن ترددك مع جمموعة من الشباب املـسلم             
 جزيرة العرب للجهاد فيها، وبينت أنكم اختلفتم فمن رأى تقدمي اجلزيـرة             بني اجلهاد يف بلدكم الَّذي أنتم فيه، أو اخلروج إىل         

، ومزيد فضل اجلزيرة وخصائصها الشرعية، إضافة إىل وجود الرايـة           "أخرجوا املشركني من جزيرة العرب    : "ذهب إىل حديث  
قاتلوا ﴿: لَّذي أنتم فيه ذهب إىل قوله تعاىل      الواضحة وسبق ااهدين يف اجلزيرة باإلعداد والبدء بالقتال، ومن رأى تقدمي البلد ا            

: ، مع وجود العدو املتربص واملصاحل الصليبية األمريكية وغريها، والـسؤال          ﴾الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً      
 أيهما أوىل اجلهاد يف اجلزيرة أم يف بلدكم، وهل تأمثون بترككم اجلهاد يف اجلزيرة أم ال؟ 

 .جعل يف شباب املسلمني أمثالكم، أسأل اهللا أن يرزقكم اهلداية والسداد، ويوفقكم للعلم والعمل واجلهادالَّذي  فاحلمد هللا
يا أيها الَّذين آمنوا قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجـدوا    ﴿:  الَّذي سألت عنه، هو قول اهللا تعاىل       واألصلُ يف الباب  

؛ ﴾قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار    ﴿: قال اهللا تبارك وتعاىل   : ، قال الشافعي رمحه اهللا    ﴾ع املتقني فيكم غلظةً واعلموا أنَّ اهللا م     
ففرض اهللا جهاد املشركني، مثَّ أبان من الَّذين نبدأ جبهادهم من املشركني، فأعلَم أنهم الَّذين يلون املسلمني، وكان معقـوالً يف                     

دجاههم إذا قووا على جهادهم وجهاد غريهم كانوا على جهاد من فرض جهادهم أنَّ أوالهم بأن يا، ألنم من املسلمني دارهأقرب 
 .قرب منهم أقوى، وكان من قرب أوىل أن يجاهد؛ لقربه من عورات املسلمني؛ فإنَّ نكاية من قرب أكثر من نكايِة من بعد

 سأل ربيعة عن سبب بداءم م وتقـدميهم   الرومرجالً منوذكر الواقدي عن ربيعة بن عامر يف أول قتال الروم، أن         
يا أيها الَّذين    ﴿: قال اهللا تعاىل   ، وإن اهللا تعاىل أمرنا يف كتابه بذلك       ، بدأنا بكم ألنكم أقرب إلينا من الفرس        : على الفرس فقال  

 .﴾ مع املتقنيآمنوا قاتلوا الَّذين يلونكم من الكفَّار وليجدوا فيكم غلظةً واعلموا أنَّ اهللا
أنهـم يبـدؤون بـاألقرب    : وعلى هذا سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الغالب من قتاله، وسرية أصحابه من بعده               

فاألقرب من الكفَّار، وهو األصح من جهة سياسة احلرِب والنظر فيه، إذ ال ميكنه أن يدخل بلدا يقاتل فيه عدوا قبل وجهه، وقد         
 .لفه بينه وبني املسلمنيترك عدوا خ

وهذا هو األصل يف جهاد الكفَّار، وكانت من النيب صلى اهللا عليه وسلم حوادث قاتلَ فيها العدو األبعد، فغزا الـنيب                      
صلى اهللا عليه وسلم غزوة تبوك قبل فتح الطائف وقتال هوازن وثقيف وأهل تلك البالد، وغزا بين املصطلق ودوم عدو أقرب                     

 .ا بلغه أنَّ احلارث بن أيب ضرار والد جويرية رضي اهللا عنها جيمع لهمنهم ملَّ

  فاسألوا أهلفاسألوا أهل
  الذكرالذكر

 



 

 

٥٠ 

واألمر يف هذا وهذا يرجع إىل نظِر ااهدين يف سياسة احلرب، فقد يقدم األنكى ألمن شره، وقد يقدم األسهل نيالً إذا       
 .أُمن األنكى للتقوي به على غريه

، أما األقرب إىل طائفٍة من املسلمني وهو بعيد عن           من مجيعهم   املسلمني قبل األبعد   يع مج وهذا كُلُّه يف قتاِل األقرِب إىل      
 فيمـا   ملدلول اآليةفهذا ليس مبطابٍقطائفٍة أُخرى، كقتال العدو يف أفغانستان مع وجود عدو أقرب يف بالد العرب وحنو ذلك،              

 يشمل كلَّ من يلي املسلمني مجيعهم أو        ﴾كفَّار وليجدوا فيكم غلظة   قاتلوا الَّذين يلونكم من ال    ﴿: ، فإنَّ قوله  يظهر واهللا أعلم  
طائفةً منهم لعموم الضمري يف قوله يلونكم العائد على املخاطبني وهم الذين آمنوا، فال يقال إنَّ من قاتل عدوا يلي املـسلمني يف     

قاتلوا الَّذين يلونكم من ﴿: مدلول اآلية، بل قوله تعاىلمشارق بالدهم، وترك عدوا أقرب إىل بلده الَّذي هو منه؛ إنه قد خالف 
 .، وهذا ألنَّ املسلمني يد واحدةٌ على من سواهم يشمل كلَّ من كان يلي طائفةً من املسلمني وإن بعد عن طائفٍة﴾الكفَّار

           م، وقال األوزاعي وسعيد بن عبد إالَّ أنَّ بعض السلف أجرى حكم اآليِة يف قتال كلِّ طائفة من املسلمني الكفَّار الذين يلو
 .يرابط كلُّ قوٍم ما يليهم من مساحلهم وحصوم: العزيز

إنَّ عبد اهللا بن املبارك خرج من املصيصة إىل الشام ليقاتل الروم لفضل قتال الروم، غضب رمحـه اهللا                   وملا قيل لإلمام أمحد     
 وقد قـال اهللا  ؟يستقيم هذا وجييء إىل ها هنا أفيكون هذا أو        ، عنده و يترك العد  ! ما هذا القول   يسبحان اهللا ما أدر   : تعاىل وقال 

 .ملوا على هذا مل جياهد الترك أحد علو أن أهل خراسان كلهم ،﴾قاتلوا الذين يلونكم من الكفار﴿ تعاىل
ائفة أُخـرى، أو    وسواء قلنا بشمول اآلية للصورة الثانية، وهي العدو الذي يلي طائفة من املسلمني وغريه أقرب منه إىل ط                 

بأنها ال تشملها، فاملعىن صحيح إن كان خروج املسلمني من بعض الثغور يخلي بعضا آخر من الثغور، على ما قال اإلمام أمحد                    
 .حني أنكر على ابن املبارك رمحهما اهللا

لوم، مما خيتلف بـاختالف     وهذه الصورة الثانية مما قيل بدخوله يف مدلول اآلية، وهي قتال كل طائفة من املسلمني من ي                
ميادين اجلهاد وجبهاته، فإن ازدادت احلاجةُ إىل رجٍل بعينه، أو جيٍش من اجليوش وحنو ذلك يف بلد من البالد، واستغين عنه يف                      

ملا رأى حاجة بلٍد أُخرى، فإنه ينتقل إليها، ولذا نقل الصديق خالد بن الوليد رضي اهللا عنهما من العراق إىل الشام ليقاتل الروم                   
 .املسلمني إليه هنالك

وختتلف ميادين اجلهاد يف اتساعها للمجاهدين، واحتماهلا ألعداد كبرية منهم، كما ختتلف يف احلاجة إىل املُقاتلني عامةً، أو                  
 من النـاس، إمـا   بعض ذوي اخلربات خبصوِصهم، وختتلف بإمكانية القتال فيها، فمنها ما ال يستطيع القتالَ فيه إالَّ فئةٌ حمدودة             

 .لظروٍف خاصٍة بالبلد، وإما للحاجة إىل البداية يف اإلعداد وتأسيس اجلهاد مما ال يستطيعه كل أحد
فمن أراد اجلهاد ويف بلده الَّذي هو فيه عدو، فإما أن يستطيع القتال يف بعض اجلبهات وال يستطيع يف بعضها اآلخر،                      

 .أو غري هذا السبب، فالواجب عليه اجلهاد الَّذي يستطيعه يف املكان الَّذي يستطيعهلعدم القدرة على بلوغ امليدان 
وقد يكون اجلهاد يف بعض جبهاته أكثر حاجةً إليه منه يف جبهٍة أُخرى فالواجب عليه إعانةُ ااهدين املُحتاجني إليـه                     

 .الَّذين ينفعهم وصولُه إليهم وجهاده معهم
اجلبهات قائما على سوِقِه، وبعض اجلبهات حتتاج إليه يف اإلعداد وتأسيس اجلبهـة وبنـاء   وقد يكون اجلهاد يف بعض       

 .اجلماعة املسلمة ااهدة يف سبيل اهللا، فالواجب عليه إن قدر أن يعمل على إنشاء جبهٍة تقاتل أعداء اهللا
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دو السترتافه وإاكه، وهو األسـاس      وقد ذهب عدد من قادة ااهدين يف هذا العصر إىل توسيع ميدان احلرب مع الع               
الَّذي تقوم عليه حرب العصابات، فتكون املصلحة لو استوت البالد يف احلاجة أو عدمها أن يوسع ميدان احلرب، ولو بأن يترك               

 .البلد الَّذي هو فيه إن كان فيه جهاد ليقيم جبهة جهاٍد يف بلٍد آخر
ا فهمت من كالمه ليس فيها حركة جهادية قائمة، مع إمكان اإلعداد لتأسيس             ؛ فإنَّ بلده فيم   وأما حال األخ السائل    

حركٍة فيها، وزاد على هذا أنَّ العدو فيها متربص باملسلمني وله شوكةٌ وظهور فيها، فمثل هذه البالد ينبغي املبادرة باجلهاد فيها، 
ع ما تقدم من املصلحة يف تكثري ميادين اجلهاد لتكـون بـالد األخ        وهي أحوج من كثٍري من البالد اليت قام فيها علم اجلهاد، م           

 .السائل ميدانا من امليادين، وهذا كلُّه مع األصل الشرعي من قتال من يليه من الكفَّار وعدم إخالء ثغوِر املسلمني من ااهدين
أو قتال املرتدين أو جيمعوا بينهما يف القتال، فكلُّ         وإلخواننا يف البلد الَّذي هم فيه أن يبدؤوا بقتال الصليبيني يف بلدهم              

ذلك واجب مشروع، واألوىل بالتقدِمي ما كان أصلح وأنفع يف اجلهاد مع التزاِم جهاِد كال الطائفتني، وإن أُخـرت إحـدامها                     
فهذه : (ين كما ذكر األخ السائل يف قوله       فليس فيه اختصاص جبهاد املرتد     ﴾قاتلوا الَّذين يلونكم  ﴿: للمصلحة، وأما قوله تعاىل   

، بل هو يف قتال القريب أصليا كان أو مرتدا، ولـو            )اآلية توجب قتال من يلينا من املرتدين من طواغيت احلكم ومن شايعهم           
 .استوى األصلي واملرتد يف النكاية والضرر، فاألوىل تقدمي األقرب منهما ال األغلظ كفرا بظاهر اآلية

ي األخ السائل والثلة املُباركةَ معه سدد اهللا خطاهم باملُبادرة إىل الطاعة يف غري تعجٍل يفسد العمل، واألنـاة يف                    وأُوص 
التخطيط واإلعداد دون تأخٍري يف أداء ما أوجب اهللا، وال تأخذكم يف الكافرين هوادةٌ، واحذروا دماء املـسلمني، والتوسـع يف     

 .التأويل بالشبهات
 كوا بالتوحيـد والكفـر                وأمروا عليكم أحدكم وأطيعوه فيما يأمركم، واحذروا االختالف والتنازع والفُرقة، ومتـس

 .بالطاغوت فإنه رأس األمر، اعلموه علما واعملوا به عمالً وجهادا
           باح من الدماء وما حيرم، حتعلـى   واحرصوا على العلم الشرعي وتعلم التوحيد، وفقه اجلهاد ومعرفة ما ي هـشبى ال ي

أحدكم بالورع البارد يف الدماء اليت أُمر بإراقتها، وال يتوسع أحد بالتأويل الفاسد يف الدماء اليت أُمر بصيانتها، وسأكتب إن شاء 
 .اهللا شيئًا من الوصايا املهمة للمجاهدين وقادم تتضمن بيان هذا وأمور تشاكله

ا يعرف من السرية النبوية وسري اخللفاء الراشدين وقادة املسلمني، ومما كتبه ااهدون أو   وال تهملوا العلم العسكري، مم     
يكتبونه كموسوعة اجلهاد ونشرة معسكر البتار، ومما كتبه غريهم من الكتاب املسلمني أو من الكفَّار مما يستفاد منـه العلـم                     

الدنيوي العسكري. 
لكم شأنكم كلَّه، وأن ال يِكلَكم إىل أنفسكم طرفة عٍني وال أقلَّ مـن ذلـك، وأن              أسأل اهللا بعزته وقدرته أن يصلح        

 .يهديكم ويسددكم وحيفظكم من بني أيديكم ومن خلفكم وعن أميانكم وعن مشائلكم، وأعيذكم بعظمته أن تغتالوا من حتتكم
 عبد اهللا بن ناصر الرشيد

 ين وأربعمائة وألفاالثنني الثاين عشر من ربيع الثاين عام مخسة وعشر
  
 



 

 

٥٢ 

  
   



 فارس آل شويل الزهراينبتصرف من كتاب   )الثامنة احللقة  (                                                     

حممد بن  اإلمام القدوة الشهيد أبو بكر      : ( وصف الذهيب رمحه اهللا يف سري أعالم النبالء النابلسي رمحه اهللا بقوله             
 ... امحد بن سهل الرملي ويعرف بابن النابلسي 

 :كان يقول وهو يسلخ: قال أبو ذر احلافظ سجنه بنو عبيد وصلبوه على السنة مسعت الدارقطين يذكره ويبكي ويقول
 ًطُوراساِب مِفي الِْكت كَانَ ذَِلك   .  

أقام جوهر القائد أليب متيم صاحب مصر : الفرج بن اجلوزي قال أبو : ( وذكر أنه رمحه اهللا هرب مرات من العبيدية قال
إذا كان مع الرجل عشرة أسهم وجب أن يرمي يف الروم : بلغنا أنك قلت:  النابلسي وكان يرتل األكواخ فقال له رأبا بك 

شر فيكم إذا كان معه عشرة أسهم وجب أن يرميكم بتسعه وأن يرمي العا     : ما قلت هذا بل قلت    : سهما وفينا تسعة قال   
تويف : أيضاً فإنكم غريمت امللة وقتلتم الصاحلني وادعيتم نور اإلهلية فشهره مث ضربه مث أمر يهودياً فسلخه قال ابن األكفاين                  

العبد الصاحل الزاهد أبو بكر بن النابلسي كان يرى قتال املغاربة هرب من الرملة إىل دمشق فأخذه متوليها أبو حممـود                     
أنت القائل لو أن معي عشرة أسهم وذكر القـصة          : خشب وأرسله إىل مصر فلما وصل قالوا      الكتامي وجعله يف قفص     

 سلخ من مفرق رأسه حىت بلـغ  رأخربين الثقة أن أبا بك: فسلخ وحشي تبناً وصلب قال معمر بن أمحد بن زياد الصويف    
لبه فقضى عليه وأخربين الثقة أنـه  الوجه فكان يذكر اهللا ويصرب حىت بلغ الصدر فرمحه السالّخ فوكزه بالسكني موضع ق   

كان إماماً يف احلديث والفقه صائم الدهر كبري الصولة عند العامة واخلاصة وملا سلخ كان يسمع من جسده قراءة القرآن            
فغلب املغريب بالشام وأظهر املذهب الرديء وأبطل التراويح والضحى وأمر بالقنوت يف الظهر وقتل النابلسي سنة ثالث                 

احلمد هللا على سـالمتك     : قال شريف ممن يعانده ملا قدم مصر      : الً رئيس الرملة فهرب فأُخذَ من دمشق وقيل       وكان نبي 
ال يوصف ما قَلَب هؤالء العبيدية الدين ظهراً        ) : القائل الذهيب   : ( احلمد هللا على سالمة ديين وسالمة دنياك قلت         : قال

 رأنه رأى يف النوم أبا بك     : بوا الصحابة حكى ابن السعساع املصري     لبطن واستولوا على املغرب مث على مصر والشام وس        
 :ما فعل اهللا بك فقال: بن النابلسي بعدما صلب وهو يف أحسن هيئة فقال

 حبــاين مــالكي بــدوام عــز  
 وقـــربين وأدنـــاين إليـــه

 

 وواعـدين بقـرب االنتـصار      
 وقال انعم بعـيش يف جـواري      
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   خالد البغداديخالد البغدادي

 

 فواز بن محمد النشمي: بقلم 
 

أبو أيـوب   ،  خالد بن ابراهيم حممود البغدادي      
التقي النقي العابد الورع ، من الذين خـالط          ... النجدي

 حنسبه واهللا حسيبه وال نزكي على       –اإلميان بشاشة قلوم    
  .–اهللا أحداً 

كان من عائلة ثرية ، وعاش حياة الرغد منذ صغره ، وأدى         
قومي حـىت أراد    الترف الزائد إىل االحنراف عن الطريق ال      به  

 .اهللا به خرياً
يف : حدثين عن قصة التزامه وسلوكه طريق اجلهاد قـائالً          

أحد أيام شهر رمضان املبارك وحتديداً قبل التزامي بـثالث     
سنوات كنت عائداً مع اثنني من إخويت من أحد جمـالس           

كنت أفكر : ، يقول الغفلة والضياع ، وكان الوقت سحراً   
يف حايل ، وكيف سأعمل إذا وافتين املنية ؟ وكيف سأقابل           

مل ال أتوب ؟    : ي  ريب ذه الذنوب العظام ، وقلت يف نفس       
وبينما أنا منغمس يف هذا التفكري وإذا يب أمسع         ماذا أنتظر ؟    

 كنسمٍة رقراقة ينـساب إىل أذين       تكبري يف السماء  صوت  
 وكان له وقع رائع على نفسي       ويفتح مغاليق قليب ووجداين   

     عليها ، ومر التوبة وعزمت ت يب عدة أيام حتسنت ، قررت
فيها حاليت ، ولكن هيهات أن يدعين أصدقاء السوء ، فقد           

     خبيلهم ورجلهم حىت ع إىل حـايل األول     أجلبوا علي دت
وأشد منه ، حىت دخلت السجن يف إحدى القضايا والزال          

غيب عن خميليت ، حىت من اهللا علي        صوت ذلك األذان ال ي    
باالستقامة على طريقه ، فلما عرفت الطريق توجهت لطلب 

 .العلم الشرعي ألنه من أعظم املثبتات على هذا الطريق 

لبثت فترةً أطلب العلم حىت بصرين اهللا عز وجل وهداين إىل    
واقع أميت املرير ، وأن اجلهاد يف هذا الزمان فرض عـني ،             

إلعداد له فرض عني ، توكلت على اهللا وحزمت         وكذلك ا 
حقائيب وانطلقت حىت وصلت إىل أرض األسـود ومنبـع          

أفغانستان ، وكان ذلك قبل الثالثاء املبارك حبوايل : الرجال 
 .سنة ونصف 

وتدربت يف أفغانستان على كثري من األسلحة املختلفـة ،          
كنت وحصلت يل الكثري من املواقف العجيبة ، ومنها أنين          

كل يوم يف فترة العصر أستمع ألحد األشرطة اليت حتكـي           
سرية احلبيب حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ويف أحد األيـام          
وبينما أنا أستمع غفوت قليالً وإذا يب أحس براحة وسعادة          
حىت كأن روحي خرجت من جسدي وارتفعت يف السماء         

ادة الدنيا كثرياً جداً ، مث استيقظت وأنـا يف قمـة الـسع            
والشريطُ مستمر يف احلديث ، فتعجبت كثرياً واحترت يف         

 .أهو رؤيا أم ماذا ؟ : هذا الذي مر يب 
ويف مرة من املرات خرجت من أفغانستان لبعض األعمال         

 ، ولبثـت يف     ةاكـستاني كومة الب فوقعت يف األسر عند احل    
السجن فترة عانيت فيها من سوء املعاملة كثرياً حىت يـسر           

 . يل من أخرجين من ذلك السجن اهللا
مث بعد ذلك دخلت إىل أفغانستان مرةً أخرى وانطلقت بعد      
         ذلك نريان احلملة الصليبية اجلديدة على بالد املسلمني ومن
اهللا علي باملشاركة يف الدفاع عن دولة اإلسالم حىت حدثت    

نسحابات فخرجت عن طريق إيران ووقعت يف األسـر         اال
 مث خرجت من عندهم وتنقلت بني عدة        عند الروافض فترة  
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 حىت وصلت إىل اجلزيرة     – أظن أنه أُِسر يف أحدها       –دول  
 .بعد معاناة طويلة وهللا احلمد 

 بعد عوديت   –ويف أحد األيام وبينما أنا خارج من املسجد         
 وإذا بسيارتني فيهما أشخاص –من أفغانستان بفترة وجيزة 

ي ، ونزل أحـدهم     تظهر عليهم عالمات الذنوب واملعاص    
: نعم ، فقـال  : أنت خالد البغدادي ؟ قلت له     : وقال يل   

، مث أكمـل   معك الضابط فالن الفالين من وزارة الداخلية    
أنت مطلوب لدينا ، واألمر بسيط جداً ، وإن شاء          : قائالً  

 !!اهللا مخس دقائق مث تعود لبيتك 
 ،  وكعادم قاتلهم اهللا  : حيدثين أبو أيوب ضاحكاً ويقول      

استمرت هذه اخلمس دقائق مخسةَ شهور تعرضت فيهـا         
 .للتعذيب واإلهانة وال حول وال قوة إال باهللا 

وخرج أبو أيوب بعد ذلك من السجن ، وقرر االلتحـاق           
 .بركب الطليعة الذين أعلنوا اجلهاد يف بالد احلرمني 

مواقفه الطريفة  : كان من صفات أخينا أيب أيوب رمحه اهللا         
 حيدث إخوانه ا ليدخل عليهم السرور ، وأخالقه  اليت كان 

العالية ومسته احلسن والوقار والنور املنبعث من قـسمات         
ذلك الوجه وقد الحظ هذه الصفات كل من عرفـه مـن     

 .إخوانه رمحه اهللا 
نين أذكر أنه كان    اهللا خاشعاً يف صالته ، حىت إ      كان رمحه   

، وكان حيـث    ميكث يف ركعيت النافلة عشر دقائق تقريباً        
إخوانه على تدبر سورة الفاحتة أثناء الصالة ، وكان يوقظهم 

 .لصالة الليل وحيثهم عليها
وكنت أذهب معه لقضاء بعض األعمال وكان يف كل مرة          

حدثين حبديث حتفظـه    : عندما نكون يف السيارة يقول يل       
من أحاديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فأحدثـه ،            

ا حتفظ من كتاب اهللا عز وجل ، فأقرأ ، مث           أقرأ مم : فيقول  
عندما أنتهي ؛ حيدثين حبديث من أحاديث رسول اهللا صلى          

اهللا عليه وسلم مث يقرأ من كتاب اهللا عز وجل وكان صوته            
مجيالً يف قراءة القرآن ، وكان يفعل هذا الشيء مع كل من        

 .يرافقه يف السيارة 
وقات يف طاعـة اهللا     البد أن نستغل األ   : كان حيدثين قائالً    

ويف ذكره ، وكان ينظّم لإلخوان بعض الدروس العلمية يف          
العقيدة والفقه ، وكان ذلك بعد الفجر وبعد العصر وقبل          

 .النوم 
كان رمحه اهللا يحب الصدقة كثرياً وال ميـر بـه يـوم إال         
ويتصدق على الفقراء ، واستمر على هذه احلالة من الذكر          

 إىل اهللا بالعبادات والنوافل حـىت       وتعليم اإلخوان والتقرب  
أتت عمليات شرق الرياض املباركة وكان أحـد جنومهـا    
اللذين اصطفاهم اهللا عز وجل ، نسأل اهللا أن يتقبلـهم يف            

 .الشهداء وأن يلحقنا م غري خزايا وال مفتونني 
كان يف يوم العملية يف فترة الغداء يقول إلخوانه املشاركني          

ا أدعوكم للعشاء عندي هذه الليلـة يف        أن: معه يف العملية    
 .اجلنة إن شاء اهللا 

وكان دائماً يرى الرؤى العجيبة اليت حدثين بأحدها مشترطاً 
 رأيـت أنـين     (: علي عدم ذكرها إال بعد مقتله ، يقول         

دخلت اجلنة ورأيت مجاهلا وزينتها ورأيت مرتيل فيهـا ،          
 أخرب  أنيا رب أريد    : وكنت أخاطب اهللا عز وجل وأقول       

ذهبت ألحد كبـار    :  ، ويقول    )الناس أين من أهل اجلنة      
 .هذا الرجل مستجاب الدعوة : املعبرين فقال يل 

رمحك اهللا يا أبا أيوب وأسكنك فسيح جناته وأحلقنا بـك   
وبصحبك الكرام ومجعنا مجيعاً مع حممٍد صـلى اهللا عليـه          
وسلم ومع الصحابة الكرام يف جنات ور يف مقعد صدٍق          

ند مليٍك مقتدر ، إن ريب علـى كـل شـيء قـدير ،               ع
وباإلجابة جدير ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلـى      

 .آله وصحبه أمجعني
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م تلك اهلموم ،     تلك القلوب ، أي عقول تلك العقول ، أي مهو          أي قلوبٍ 
تدرك بعد تفكري عميق وتأمل طويل أا القلوب وعقول         ! حتتار  ! تعجب  ت

ومهوم علت بأصحاا إىل مصاف العظماء ومنـازل األبطـال ومراتـب            
الفضالء ، قلوب مملوءة بالتوحيد والعقيدة الـصحيحة الـيت حركتـها ،           

ان وباق ،   ها وما يضرها وبني ف    وعقول أعملت العقل فقارنت بني ما ينفع      
تارت النافع الباق ، اختارت الدار اآلخرة وعجلت إليك رب لترضى           فاخ

، مهوم هي ما ينبغي للمسلم أن ال يهتم لغريها كثرياً وأن تكون هي مـن                
   أولويات اهتماماته ، هم           نصر اإلسالم ولو كان فيه تلف الـنفس ، هـم  

      م على الكـافرين ،      نصرة املسلمني وإعانته   اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل ، هم
ية القـدس              همسر الفوز بإحدى احلسنيني إما النصر أو الشهادة ، فاهللا در 

سرت بليل وأقدمت بصبح وقتلت حبق وأسرت بعز وأفرجـت حبكمـة            
وفاوضت بقوة وحتملت احلصار ومل تعط الدنية وخرجت مـن احلـصار            

ا خترج ،   املطبق عليها وكأا حثت على رؤوس احملاصرين التراب فلم يروه         
سرية القدس أربعة عن أربعة آالف ، بل عن أربعني ألفاً بل ال أبـالغ إن                

 آة قلت بأا عن مئات اآلالف اليت تأكل وتشرب ومتارس شهواا غـري   
درها ، العزة وشـحذ     هللا  بدينها وإخواا وأخواا وأحوال أمتها ،       

قلب أو ألقـى  اهلمة كانت درساً من دروسها اليت بعثتها ملن كان له      
السمع وهو شهيد ، بطشت بالكفار وشفت صدور قوم مـؤمنني ،            
واستطاعت بفضل اهللا وتوفيقه أن خترج من بني مجوع الشر احملاصرة           

ع العليم الذي أجنى إبراهيم     يهلا وأن تنجوا مبا ميثل كرامة هلا من السم        
حار  السالم من النار وأجنى موسى عليه السالم من بني أمواج الب          هعلي

    ا ، مل يسقط ا، أربعة مقابل دولة جبيشها ومباحثها واستخباراوقوا 
 بإذن اهللا إال من جاد بنفسه ليتمكن إخوانه من اخلروج           اًمنهم شهيد 

بسالم دون أن تشعر م مجوع الباطل وجنوده ، فكان له مـا أراد              
وكان هلم ما أرادوا ، فنال أخونا منر البقمي الشهادة يف سـبيل اهللا              

ق قبإذن اهللا ، وعاد إخوانه إىل احلياة ليواصلوا مشوار اجلهاد حىت تتح   
 . هلم إحدى احلسنيني إما النصر وإما الشهادة 

.اللهم ارزقنا الشهادة يف سبيلك وصالة اهللا وسالمه على نبينا حممد وآله وأصحابه  

وقفة مع أبطال السرية
ّ
وقفة مع أبطال السرية
ّ

  
 عبدايد بن حممد املنيع: بقلم 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

كانت هذه املقاالت املنشورة يف جملـة صـوت اجلهـاد يف            
األوىل وقفات ومناقشات لبعض الشبهات اليت تثـار        أعدادها  

حول فريضة اجلهاد العظيمة ، تلك الفريضة اليت حوربت من          
أعداء اهللا حرباً ضروساً ال سيما يف هذا الزمان ، وجعلت يف            
طريقها وطريق أهلها العقبات الكثرية ، احلـسية واملعنويـة ،      

كتـاب اهللا   الدينية والدنيوية ، واستقيت تلك املناقشات من        
تعاىل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم حيث كثرت فيهمـا           
الردود القوية على الشبهات يف باب اجلهـاد ومعاجلتـها يف           
حينها معاجلة واقعية تؤيت مثرها الطيبة حبمد اهللا ، وإمتاماً لفائدة           

هذه املقاالت جمموعـةً    ) صوت اجلهاد   ( القارئ أُخرج موقع    
 .وية اليت ضمت تلك املقاالت يف كتاب واحد باسم الزا

 
 
 
 
 
 

الذي تـضمن األعـداد     ) صوت اجلهاد   ( على غرار جملد جملة     
العشرة األوىل من الة أصدر موقع صوت اجلهاد الـد األول          

والذي يضم األعداد العشرة األوىل ، وقد       ) معسكر البتار   ( من  
 ) .وورد ، وأكروبات ( وفر بصيغتني 

لة عسكرية تصدر كل أسبوعني ، وتسعى جم) معسكر البتار ( و 
إىل نشر العلم العسكري عن طريق التعريف باألسلحة املختلفة ،          
والتدريبات األمنية والبدنية ، واملهارات القتالية ، وفن احلروب ،        

 .عرب دورات متخصصة ، وال خيلو من فوائد شرعية وأدبية 
لعلـم  يدعو كل قارئ إىل نشر هذا ا      ) صوت اجلهاد   ( وموقع  

اركة يف األجر ،    وتوزيع اإلصدارات اليت ييسر اهللا إخراجها مش      
 .وإبراًء للذمة 

   

 


